
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอน และบุคลากรการศึกษา 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
…………………………………………………………………….. 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว   ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน ๖ อัตรา ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕   ลงวันที่ 21 มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ แยกตาม
ต าแหน่ง ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
และเป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะหมดสิทธิ์ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว หรือยกเลิกการท าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 การรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวในครั้งแรก จะใช้ประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกให้
ไปรายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องได้รับทราบประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยให้ผู้ที่
มีรายชื่อตามประกาศและล าดับที่  ตามจ านวนในต าแหน่งที่ โรงเรียนประกาศรับสมัคร ไปรายงานตัว                        
ในวันที่ 3 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอ  
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือก
ปฏิบัติหน้าที่ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งนี้  โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรรเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                
                                              (นายสามารถ  รังสรรค์) 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  รักษาราชการแทน 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอน และบุคลากรการศึกษา 
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

ต าแหน่ง ครูวิชาการ (ครูผู้สอนรายวิชาเคมี) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๒ นางสาวโนรมาห์  ตันเหมนายู ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

๒ ๐๐๑ นางสาวรอสสือน๊ะ  กาซอ 
   
 

ต าแหน่ง ครูวิชาการ (ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายมุสลีมิน อีแต ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

๒ ๐๐๒ นายมะกอรี เจะสแม 
   
 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพักชาย 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายรุสลาน  เฮ็งตาแกะ ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

   
 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพักหญิง 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นางสาวสูรีนา สาและ ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ๒ ๐๐๒ นางสาวบาฮารียะ ตาเยะ 

 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายแวสะกรี  แวแล๊ะ 
ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

 

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

๑ ๐๐๒ นางสาวนูรีตา   อาแว ให้ผู้ที่มีล าดับที่ ๑ มารายงานตัว วันที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

๒ ๐๐๑ นางสาวนิฟาตีมะห์  นิกวง 

                                                                                  
 


