ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.............................................................
ตามที่ โรงเรีย นเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬ าสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็จ พระศรีน คริน ทร์ ยะลา ในต าแหน่ ง ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ าฟุ ต บอล และต าแหน่ ง
นักกายภาพบาบัด ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 21 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ตามตาแหน่ง ดังนี้
1. จานวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตามตาแหน่ง ดังนี้
1.1 ตาแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
จานวน 1 คน
1.2 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัด
จานวน 1 คน
2. วั น เวลา และสถานที่ ป ระเมิ น เพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรร จะด าเนิ น การประเมิ น วั น ที่ 24
เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
3.1 เพื่ อประโยชน์ ของผู้ เข้ารับ การประเมิน โดยตรง จึงขอให้ ผู้ เข้ารับ การประเมิ นศึ กษา
รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และรายละเอียดการสอบ ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์
ยะลา ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

(นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 )
ตำแหน่ง ผูฝ้ กึ สอนกีฬำ (ฟุตบอล)
ที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้ำ
1. 001
นาย

ชื่อ
ซาปูดิง

ชื่อสกุล
กาหลง

สถำนที่สอบ
สอบภาคความรู้
วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ อาคารร่มเกล้า(ชั้น3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องศรียะลา อาคารร่มเกล้า(ชัน้ 2)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักกำยภำพบำบัด
ที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้ำ
1 001
นางสาว

ชื่อ
มัรญาณ์

ชื่อสกุล
อาแว

สถำนที่สอบ
สอบภาคความรู้
วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ อาคารร่มเกล้า(ชั้น3)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องศรียะลา อาคารร่มเกล้า(ชัน้ 2)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.............................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในตาแหน่ง ครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์) ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 21 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้เข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรเป็ นลู กจ้างชั่วคราว โครงการสานฝั นการกีฬ าสู่ระบบการศึกษาจั งหวัด
ชายแดนใต้แล้ว ตามตาแหน่ง ดังนี้
1. จานวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตามตาแหน่ง ดังนี้
1.1 ตาแหน่งครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์)
จานวน 28 คน
2. วัน เวลา และสถานที่ป ระเมินเพื่ อสรรหาและเลื อกสรร จะดาเนิน การประเมินวันที่ 24 เมษายน
2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
3.1 เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับวันเวลา และรายละเอียดการสอบ ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

(นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา

