
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
 

............................................................. 
 

 ตามที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ได้ประกาศรับสมัครบุคคล   
เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ในต าแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  และต าแหน่ง        
นักกายภาพบ าบัด  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 21  เมษายน  2561 นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ตามต าแหน่ง ดังนี้  

 1. จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตามต าแหน่ง ดังนี้  
     1.1  ต าแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล          จ านวน  1  คน 
     1.2  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด              จ านวน  1  คน 
 2. วันเวลา และสถานที่ประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการประเมินวันที่ 24  

เมษายน  2561  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  
     3.1 เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา  และรายละเอียดการสอบ ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 
ยะลา  ลงวันที่  11  เมษายน  2561 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  2561  
 
 
 
 

                                                         (นางสาวซีตียะแลคอ  หมินเส็น) 
                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 
 
 
 



2 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 ) 
 

ต ำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬำ (ฟุตบอล) 
 
ที ่ เลขที่สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล สถำนที่สอบ 
1. 001 นาย ซาปูดิง กาหลง สอบภาคความรู ้

วันท่ี 24  เมษายน  2561  
ณ  อาคารรม่เกล้า(ช้ัน3)   
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ ยะลา   
เวลา  09.00 น. – 11.00 น. 
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วันท่ี 24  เมษายน  2561  
ณ  ห้องศรียะลา อาคารร่มเกล้า(ช้ัน2)  
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ ยะลา   
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

 

ต ำแหน่ง  นักกำยภำพบ ำบัด 
 
ที ่ เลขที่สมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ ชื่อสกุล สถำนที่สอบ 
1 001 นางสาว มัรญาณ์   อาแว สอบภาคความรู ้

วันท่ี 24  เมษายน  2561  
ณ  อาคารรม่เกล้า(ช้ัน3)   
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ ยะลา   
เวลา  09.00 น. – 11.00 น. 
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วันท่ี 24  เมษายน  2561  
ณ  ห้องศรียะลา อาคารร่มเกล้า(ช้ัน2)  
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติฯ ยะลา   
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
 

............................................................. 
 

 ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ในต าแหน่ง ครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์)  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561  
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 21  เมษายน  2561 นั้น 
 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจั งหวัด
ชายแดนใต้แล้ว ตามต าแหน่ง ดังนี้  
 1. จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตามต าแหน่ง ดังนี้  
     1.1  ต าแหน่งครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์)          จ านวน  28  คน 
 2. วันเวลา และสถานที่ประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการประเมินวันที่ 24  เมษายน  
2561  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  
     3.1 เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับวันเวลา  และรายละเอียดการสอบ  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15     
ลงวันที่  11  เมษายน  2561 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

           ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  2561  
 

 

                                                         (นางสาวซีตียะแลคอ  หมินเส็น) 
                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา รักษาราชการแทน 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 


