
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

   โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
…………………………………………………………………….. 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 17 อัตรา 
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15   ลงวันที่ 2 พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร แยกตามต าแหน่ง ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะตัดสิทธิ์ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว หรือยกเลิกการ
ท าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 การรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวในครั้งแรก จะใช้ประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกให้
ไปรายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องได้รับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ตามประกาศและล าดับที่ ตามจ านวนในต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัว ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2560 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี หากไม่มารายงานตัว 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 
      (นายสามารถ รังสรรค์) 
                                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕  รักษาราชการแทน 
                                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕     
 
  



บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

ต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 070 นายอามีน เสดี ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1-2  มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 074 นายมาหามะอามิน  เย๊ะเห็ง 
3 208 นายกีสตี้ กาเจ 
4 118 นายดิษวัชร  ลอแต 

 

ต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 166 นายซุลกิฟลี  ลาเตะ ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1-2  มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 194 นางสาวสมฤดี  วรรณกลัด 
3 129 นายมหิศร  หมัดปลอด 
4 027 นายไฟซอล  แวอุมา 

 

ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 112 นายมูฮัมหมัด บุญส่ง ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 163 นายอาริสมัน  อาแวกาเซ็ง 

3 014 นายอามีน  มะประสิด 
 

ต าแหน่ง นักโภชนาการ 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 143 นางสาวยลาลักษณ์ บีรู ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 100 นางสาวดีลา  เถาะ 
3 078 นางสาวฮานัน  อารง 
4 034 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทัต 
5 033 นางสาวไลลา  วามะ 
6 039 นางสาวเจ๊ะนูรีด้า เจะมุซอ 

 

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

   
ไม่มีผู้สมัคร 

   

 
 



บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 088 นางสาวนุไอนี  แขวงบู ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 025 นายอิสลาม แมกองบือแน 
3 017 นางสาวซูราซา  เจ๊ะเล๊าะ 
4 190 นางสาวอาอีเลาะ เตะ 
5 156 นางสาวสุรีกาญจน์  แวลาเตะ 
6 052 นางสาวซาฮาลา  สามะ 
7 188 นายฟิกรี เจ๊ะแว 
8 036 นางสาวแวกษมา  แวอาแซ 
9 019 นางสาวนูรไอนี  ช่อสามารถ 

10 141 นางสาวนูรุลฮูดา  โต๊ะมีนา 
11 024 นางสาวนิวานีตา นิรอแซ 

 

ต าแหน่งครูเกษตร 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 111 นางสาวฟารีด๊ะ  สาเม๊าะ ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 081 นางสาวอานีซะห์  สะแม 
3 089 นางสาวอามีนะห์  มะมิง 
   

 

ต าแหน่งครูหอพักชาย 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 041 นายอับดุลการีม ระเอะ ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 102 ว่าที ่ร.ต.เจ๊ะอารีฟ  เจะอามะห์ 
3 103 นายอาดือนัน  อาแว 
4 045 นายพิษณุวัชร์ นพสัสดิ์ 
5 063 นายมะรอมลี หะยอีาแว 

 

ต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 028 นายมานะ เจะมะ 
ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1-2 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 2 196 นายซาการียา เจ๊ะสมาแอ 

      



บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

ต าแหน่งครูหอพักหญิง 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 092 นางสาวฮานาดีห์  ดูมีแด ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 147 นางสาวมัซณี  เจะแม็ง 
3 151 นางสาวนีฎอล  เจะแว 
4 142 นางสาวกาญจนา  อินทร์สุวรรณ์ 
5 150 นางสาวนูรมา  ดือราแม 
6 011 นางสาวนิฟีรียัล  สะมาแอ 
7 126 นางสาวนันทัชพร เทพสุข 
8 031 นางสาวฮามีดะ หะยีสาและ 
9 180 นางสาวอามีเนาะ เปาะเซ็ง 

10 128 นางสาวฮาราตี การีอูมา 
11 091 นางสาวซัซวานี  พยากรณ์พิพัฒน์ 

 

ต าแหน่ง แม่บ้าน 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 003 นางแวบีเดาะ แวดาราแม ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1-2 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 001 นางสาวยูวารี  กูโน 
3 178 นางสาปีเย๊าะ  อูมา 
4 006 นางกรัญทรัตน์ เบ็ญสนิ 

 

ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 002 นางรูกาย๊ะ  รักษ์ธรรม ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

2 115 นางสาวต่วนไซน๊ะ อัลยุฟรี 
3 0105 นางสาวรุสนาณี  ลอดิง 
4 0118 นางสาวมาซีเตาะ  ดอนิ 

 

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 082 นายอาหามะ ทรงชาติ 
ให้ผู้ที่มีล าดับที่ 1 มารายงานตัว 
วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 09.00น. – 12.00น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 2 162 นายหะริน หะยีลาเตะ 

  


