
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตามที่โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในต าแหน่ง       
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  จ านวน  2 อัตรา, ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน 2 อัตรา, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน         
1 อัตรา, นักโภชนาการ จ านวน 1 อัตรา, นักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา , ครูเกษตร 
จ านวน 1 อัตรา, ครูหอพัก 2 อัตรา และบุคลากรสนับสนุน จ านวน 6 อัตรา 
 บัดนี้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 074 นายมาหามะอามิน  เย๊ะเห็ง 
ห้องประชุมหอพัก 

โต๊ะที่ 1 
2 070 นายอามีน เสดี 
3 118 นายดิษวัชร  ลอแต 
4 208 นายกีสตี้ กาเจ 

 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล มีดังนี้ 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 026 นายอาติ มาเละ 

 

หอประชุมนพรัตน์ 

2 027 นายไฟซอล  แวอุมา 
3 129 นายมหิศร  หมัดปลอด 
4 166 นายซุลกิฟลี ลาเตะ 
5 167 นายอาราฟัต สะอะ 
6 187 นายอ ารี  เต๊ะลูกา 
7 194 นางสาวสมฤดี วรรณกลัด 

 



 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีดังนี้ 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 005 นายอิทธิพล บาราเฮง 

 
ห้องประชุมหอพัก 

โต๊ะที่ 1 

2 014 นายอามีน  มะประสิด 
3 072 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 
4 112 นายมูฮัมหมัด บุญส่ง 
5 153 นายอานูวา  แสงกาลอ 
6 163 นายอาริสมัน  อาแวกาเซ็ง 
7 177 นายซาเหะอัซมี สาเหะอุเซ็ง 
8 200 นายอัสมิน แวโดยี 
9 205 นายอนันต์ กะนา 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งนักโภชนาการ มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 008 นางสาวหายาตี  สาเมาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 015 นางสาวกัสนีญา แวกาจิ 
3 032 นางสาวเจ๊ะรอมละ เจ๊ะโซะ 
4 033 นางสาวไลลา  วามะ 
5 034 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทัต 
6 039 นางสาวเจ๊ะนูรีด้า เจะมุซอ 
7 040 นางสาวแวนุรมา แวอูมาร์ 
8 068 นางสาวมาริสา  ถวายเทียน 
9 073 นางสาวตัสนีม คางา 
10 075 นายฮาซัน  ทรงชาติ 
11 077 นางสาวซานียะห์ เจะมุ 
12 078 นางสาวฮานัน  อารง 
13 084 นางสาววารุนี  นาเซ 
14 090 นางสาวเจะซากูรา หะยีสือแม 
15 099 นางสาวอัสมะ  สาเม๊าะ 
16 100 นางสาวดีลา  เถาะ 
17 121 นางสาวสุไรดา ตือบิงหม๊ะ 
18 122 นางสาวสิริกรณ์ ชูจันทร์ 
19 139 นางสาวนุกฮายาตี เจ๊ะอาลี 



ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

20 143 นางสาวยลาลักษณ์ บีรู  
ห้องประชุมหอพัก 

โต๊ะที่ 2 
21 144 นางสาวฮูดา  ดอนิ 
22 146 นางมารีเย๊าะ  เจ๊ะแย 
23 161 นางสาวไปรมา  หะยีลาเตะ 
24 186 นายฟารีดา มาตาจะแร 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด มีดังนี้ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

  ไม่มีผู้สมัคร   
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 007 นางสาวอัสมา นิพลวิทย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 017 นางสาวซูราซา  เจ๊ะเล๊าะ 
3 019 นางสาวนูรไอนี  ช่อสามารถ 
4 020 นายซูฮารี  อับดุลลี 
5 023 นางสาวกัสรินทร์ หะยีตีมุง 
6 024 นางสาวนิวานีตา นิรอแซ 
7 025 นายอิสลาม แมกองบือแน 
8 029 นางสาวนูรียะห์ บือราแว 
9 030 นางสาวพาริดา มะดีเยาะ 
10 036 นางสาวแวกษมา  แวอาแซ 
11 044 นายอิบรอเฮง  รีเด็ง 
12 046 นางกมลทิพย์  ธีระค้ าชู 
13 047 นางสาวมัสตูรา เจะเฮาะ 
14 049 นางสาวมาซีเตาะ กะดอง 
15 050 นางสาวฟารีดา สะมาแอ 
16 051 นางสาวนัสรีณี  สาและ 
17 052 นางสาวซาฮาลา  สามะ 
18 055 นางสาวกามีละห์  ยานยา 
19 056 นางสาวรอฮานา มูซอ 
20 064 นางสาวกูนอ  เงาะมะเจะ 
21 080 นางสาวนุรรสลิน แวหะยี 
22 087 นางสาวนาดียา  กาซอ 



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
23 088 นางสาวนุไอนี  แขวงบู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 3 

24 093 นางสาวรุสนี  มะทา 
25 098 นางสาวการีมะห์  มะระนะ 
26 107 นางสาวกูอันนิซา ต่อนมูดอ 
27 108 นางสาวนูรีมา นพรัตนน ์
28 109 นางสาวไซนะห์ เจ๊ะสนิ 
29 113 นายลุตฟี  เจะแวเด็ง 
30 114 นางสาวไซนะ สาเมาะ 
31 116 นางอานา มะยิ 
32 117 นางสาวซายาตี  พันธ์นายา 
33 123 นางสาวฮายาตี หาแว 
34 124 นางสาวมาเรียม แวอุมาร์ 
35 125 นางสาวซอฟียะห์ เจะมะ 
36 132 นางสาวฟาตีเม๊าะ เจ๊ะอูบง 
37 135 นางสาวปัทมา  วันอิดริส 
38 141 นางสาวนูรุลฮูดา  โต๊ะมีนา 
39 149 นางสาวสานีญ๊ะ แตปาตู 
40 154 นางสาวอัลวานีย์ กูโน 
41 155 นางสาวไซเขาะ เจะอูเซ็ง 
42 156 นางสาวสุรีกาญจน์  แวลาเตะ 
43 157 นางสาวรุซดา  แปเล๊าะ 
44 160 นางสาวนุรไอนี  ลาเตะ 
45 168 นางสาวแวสะปิเยาะ มูซอ 
46 169 นางสาววนิดา ลาเตะ 
47 173 นางสาวชัญรซาภัช สร้างอ าไพ 
48 185 นายนิเยาะ  นิแม 
49 188 นายฟิกรี เจ๊ะแว 
50 190 นางสาวอาอีเลาะ เตะ 
51 197 นางสาวกามีละ เจ๊ะหม๊ะ 
52 199 นางสาวรอฮานา  ทะยอ 
53 202 นางสาวซาฟียะห์ บาราเฮง 
54 203 นางสาวนูรมา สาและ 

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งครูเกษตร มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 081 นางสาวอานีซะห์  สะแม ห้องประชุมหอพัก 

 โต๊ะที่ 4 2 089 นางสาวอามีนะห์  มะมิง 
3 111 นางสาวฟารีด๊ะ  สาเม๊าะ 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งครูหอพักชาย มีดังนี้ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 004 นายอัศรี  นิเลาะ 

 
 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 4 

2 010 นายนาวาวี ประจัน 
3 021 นายเฟาซัน เจะยูนุ 
4 035 นายมุมิน  สาแล๊ะ 
5 041 นายอับดุลการีม ระเอะ 
6 045 นายพิษณุวัชร์ นพสัสดิ์ 
7 063 นายมะรอมลี หะยีอาแว 
8 069 นายอดิสร  ดาหมาน 
9 102 ว่าที่ ร.ต.เจ๊ะอารีฟ  เจะอามะห์ 
10 103 นายอาดือนัน  อาแว 
11 104 นายอารฟาน  สิเดะ 
12 106 นายอดุลย์ อดุลยวาฤทธิ์ 
13 110 นายอามรีม สมาเฮาะ 
14 130 นายอิมรอน หะยีเจะหลง 
15 134 นายมะอันวา ดาหะมิ  
16 137 นายมุสลีมิน  อีแต 
17 145 นายฮ าหมัดฟิตรี  ดือราวี 
18 148 นายคอยรุดดีน  อาลี 
19 165 นายอุหมาด  เดชอรัญ 
20 183 นายอับดุลเลาะ จีนารัตน ์
21 184 นายมูฮ าหมัดฟีรฮาน  เจะเอาะ 
22 193 นายอานนท์ วามะ 
23 195 นายจิระ เทพยากร 
24 201 นายไฟซ็อลล์ สาและ 

 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งครูหอพักหญิง มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 009 นางสาวนัสรีน มะดีเยาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมหอพัก 
 โต๊ะที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 011 นางสาวนิฟีรียัล  สะมาแอ 
3 012 นางสาวรอฮานี  สือมุ 
4 013 นางสาวอาซีซะห์  อามะ 
5 016 นางสาวรัตติมา มูนะ 
6 018 นางสาวรอฮานา  เจะเหาะ 
7 022 นางสาวสาฟีก๊ะ  เจะแม 
8 031 นางสาวฮามีดะ หะยีสาและ 
9 038 นางสาวซานียะห์  กาเด็ง 
10 042 นางสาวลีซาวาตี นิโซ๊ะ 
11 043 นางสาวอ าเราะ ยีสาและ 
12 048 นางสาวซูไมยะ  อาบู 
13 057 นางสาวมาซีเต๊าะ ประดู่ 
14 059 นางสาวซารีฟะห์  เจะมะ 
15 060 นางสาวมัรยานา  เจ๊ะปิ 
16 061 นางสาวมูนา  ดือเระ 
17 066 นางสาวสุชาดา  มาลายา 
18 067 นางสาวฮาปเสาะ มาหะมะ 
19 071 นางสาวอัสวาณี  ตะเหลบ 
20 076 นางสาวฮัฟณี  ประไมสุรี 
21 079 นางสาวซัลมา  ตันหยง 
22 083 นางสาวอัสมะ  เจะมัน 
23 085 นางสาวอุษณี  สือรี 
24 091 นางสาวซัซวานี  พยากรณ์พิพัฒน์ 
25 092 นางสาวฮานาดีห์  ดูมีแด 
26 095 นางสาวรุสมานี  ตะเละ 
27 096 นางสาวปีไอนา  บือซา 
28 097 นางสาวณูซีลา  สาและ 
29 105 นางสาวนูรีดา  มะแซ 
30 119 นางสาวการีมะห์ ดอเล๊าะ 
31 120 นางสาวนูรราตี อูเซ็ง 
32 126 นางสาวนันทัชพร เทพสุข 
33 128 นางสาวฮาราตี การีอูมา 
34 131 นางสาวกามีนี  แม 



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
35 136 นางสาวฟาอีซะห์ หะยีดอเล๊าะ  

 
 
 
 

 
 

ห้องประชุมหอพัก 
 โต๊ะที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 

36 140 นางสาวยัสมิน  วาจิ 
37 142 นางสาวกาญจนา  อินทร์สุวรรณ์ 
38 147 นางสาวมัซณี  เจะแม็ง 
39 150 นางสาวนูรมา  ดือราแม 
40 151 นางสาวนีฎอล  เจะแว 
41 152 นางสาวฟิตรีนา เบ็ญนา 
42 159 นางสาวฟาดีละห์   แวมะ 
43 171 นางสาวซูไรดา  จารง 
44 174 นางสาวนูรมี  กะจิ 
45 179 นางสาวมัรยัม แยแล 
46 180 นางสาวอามีเนาะ เปาะเซ็ง 
47 191 นางสาวฟารีดะ หะดีมอ 
48 192 นางสาวอุนซาน แมเราะ 
49 198 นางสาวมาซีเตาะ ดอนิ 
50 206 นางสาวซัยนะ โตะลูอาล๊ะ 

51 207 นางสาวซากีนะ เจะเหาะ 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งแม่บ้าน มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวยูวารี  กูโน 

 
ห้องประชุมหอพัก 

โต๊ะที่ 6 

2 003 นางแวบีเดาะ แวดาราแม 
3 006 นางกรัญทรัตน์ เบ็ญสนิ 
4 037 นางสาวกูแย อับดุลบุตร 
5 062 นางรอหิหม๊ะ  มะแซ 
6 086 นางสาวอาสูรา  โตะช ุ
7 101 นางสาวนูซีลา  ลาเตะ 
8 178 นางสาปีเย๊าะ  อูมา 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 002 นางรูกาย๊ะ  รักษ์ธรรม 
ห้องประชุมหอพัก 

โต๊ะที่ 6 
2 115 นางสาวต่วนไซน๊ะ อัลยุฟรี 
3 127 นางสาวสวยด๊ะ มูซอ 
4 182 นางสาวฟารีดะห์ ตาเยะ 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่ง รปภ. มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 028 นายมานะ เจะมะ 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 7 

2 164 นายมูหามัดรูดิน  สาและ 
3 189 นายสุกรี อาลี 
4 196 นายซาการียา เจ๊ะสมาแอ 
5 204 นายธีรวัฒน์  ซาญแกล้ว 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งพนักงานบริการ มีดังนี้ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 058 นายกูอานัน ตูแวลอ 

ห้องประชุมหอพัก 
โต๊ะที่ 7 

2 082 นายอาหามะ ทรงชาติ 
3 138 นายมะรูดิง ดอแม็ง 
4 162 นายหะริน หะยีลาเตะ 
5 175 นายอันวา  เจ๊ะมะ 
6 176 นายธนิศ  เชื้อมงคล 

 
*หมายเหตุ: ส าหรับผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามประกาศรับสมัคร ให้น ามา 

    แสดงเพ่ิมเติมในวันสอบ (หากไม่น าเอกสารดังกล่าวมาแสดงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ) 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 
ตั้งแต ่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน  และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
 
 

                           (นายสันติรักษ์  ไชยเอียด)     
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์          


