ประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการประเมินผูเ้ ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.................................................................
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่
ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในตําแหน่ง พนักงานบริการและแม่บ้าน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 2560 นั้น
เพื่อให้การดําเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จึง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ ประชุมวางแผน กําหนด ควบคุม กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ กําหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา
ประสานงาน จัดหาและจัดสรรงบประมาณ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1.1 นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
รองประธานกรรมการ
1.3 นางยุพดี นาคนวล
กรรมการ
1.4 นายมูฮํามัดซาร์ เซดามิซา
กรรมการ
1.5 นางสุธิดา อินทรัตน์
กรรมการ
1.6 นางสาวซาบารียะห์ ลายี
กรรมการและเลขานุการ
1.7 นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทําแบบประเมิน ด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลงาน และด้านสอบ
สัมภาษณ์ มีหน้าที่ ประชุม วางแผน จัดทําแบบประเมิน สรุป รายงานผลการประเมิน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
2.1.1 นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
ประธานกรรมการ
2.1.2 นางสาวซาบารียะห์ ลายี
กรรมการ
2.1.3 นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ
กรรมการ
2.1.4 นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าที่ ประชุม วางแผน ประสานการควบคุมการสอบ
สรุปรายงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๓.1 นางสาวซาบารียะห์ ลายี
๓.2 นางสาวนาซีลา อาบู
๓.3 นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
๔. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีหน้าที่ ประชุม วางแผน ดําเนินการประเมิน สรุป
รายงานผลการประเมิน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๔.๑ ประเมินตําแหน่งพนักงานบริการ (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศรียะลา
เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป)
๔.๑.๑ นายนพนรินทร์ แก้วทา
ประธานกรรมการ
๔.๑.๒ นายอาดะนัน หะโมะ
กรรมการ

๔.๑.๓ นายนาฮารี มอมอสะเตง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ ประเมินตําแหน่งแม่บา้ น (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2560 ณ อาคารทิพย์มงคล เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป)
๔.๒.๑ นางยุพดี นาคนวล
ประธานกรรมการ
๔.๒.๒ นางสายบัว นิโรธ
กรรมการ
๔.๒.๓ นางเครือวัลล์ ไมสัน
กรรมการและเลขานุการ
๕. ฝ่ายดําเนินการจัดลําดับและเตรียมความพร้อมสําหรับผู้เข้ารับการประเมิน มีหน้าที่
ประชุม วางแผน เตรียมความพร้อม ประสานงาน จัดลําดับ ของผู้เข้ารับการประเมิน(สอบสัมภาษณ์)ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๕.1 ตําแหน่งพนักงานบริการ : นายอับดุลฮาซัน
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดบริการอาหารว่างและน้ําดื่มสําหรับคณะกรรมการดําเนินการสอบ
มีหน้าที่ ประชุมวางแผน กําหนด กํากับ ดูแล ให้บริการ และ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้
๖.1 นางสาวฟาดีละ ระเซาะ
หัวหน้า
๖.2 นางสาวนาซีลา อาบู
เจ้าหน้าที่
๖.3 นางสาว ฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
เจ้าหน้าที่
๗. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ประชุม วางแผน กําหนด ควบคุม กํากับ
จัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดห้องสอบ สรุป/รายงานผลการดําเนินงานและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๗.1 นางสาวนาซีลา อาบู
ประธานกรรมการ
๗.2 นายสุทัศน์ รัตนกาญจน์
รองประธานกรรมการ
๗.3 นายจารึก นิลวิเชียร
กรรมการ
๗.4 นายธีรภัทร ศรีพะเนิน
กรรมการ
๗.5 นายวรากรณ์ วงศ์กิตกะ
กรรมการ
๗.6 นางสาวรัตนา มะมิง
กรรมการและเลขานุการ
ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และอํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและโรงเรียนด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2560

(นายสามารถ รังสรรค์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
( แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

ตําแหน่ง พนักงานบริการ
ที่

เลขที่สมัคร คํานําหน้า

ชื่อ

ชื่อสกุล

ลําดับที่

1

001

นาย

อาแซ

มิงประเละ

1

2

004

นาย

มะ

กาจิ

2

3

006

นาย

นถพร

ยูนุ

3

4

007

นาย

อับดุลเล๊าะ

มาหะมะ

4

5

003

นาย

อัมซัน

กอตอ

5

6

008

นาย

บาซอรี

มีมะ

6

7

009

นาย

ฮิลมัน

เจะแต

7

8

005

นาย

เสาดิน

สาแลแม

8

9

002

นาย

อันวา

เจะนิ

9

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีรายชื่อในลําดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องอํานวยการ (ชั้น2) อาคารร่มเกล้า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้ผู้ที่มารายงานตัว นําเอกสารหลักฐานสําหรับรายงานตัวดังต่อไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 2 ชุด

2.2 สําเนาทะเบียนบ้าน

จํานวน 2 ชุด

2.3 สําเนาปริญญาบัตร

จํานวน 2 ชุด

2.4 ใบแสดงผลการเรียน

จํานวน 2 ชุด

2.5 หน้า bookbank ธนาคารกรุงไทย

จํานวน 2 ชุด

2.6 หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมจํานวน 2 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
( แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

ตําแหน่ง แม่บ้าน
ที่

เลขที่สมัคร คํานําหน้า

1

001

2

003

3
4

นาง

ชื่อ
อาซีซะห์

ชื่อสกุล

ลําดับที่

อาบู

1

นางสาว อาดีลา

อาบู

2

005

นางสาว คอลีเย๊าะ

จูดิบ

3

002

นางสาว นูรียะ

อาบู

4

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีรายชื่อในลําดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องอํานวยการ (ชั้น2) อาคารร่มเกล้า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้ผู้ที่มารายงานตัว นําเอกสารหลักฐานสําหรับรายงานตัวดังต่อไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 2 ชุด

2.2 สําเนาทะเบียนบ้าน

จํานวน 2 ชุด

2.3 สําเนาปริญญาบัตร

จํานวน 2 ชุด

2.4 ใบแสดงผลการเรียน

จํานวน 2 ชุด

2.5 หน้า bookbank ธนาคารกรุงไทย

จํานวน 2 ชุด

2.6 หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมจํานวน 2 ชุด

