
 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร: ยะลา 

ในพระราชูปถัมภ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง รายช่ือผูHมีสิทธ์ิเขHารับการสรรหาและเลือกสรรเปNนลูกจHางช่ัวคราว 

โครงการสานฝQนการกีฬาสูSระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตH 

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

 ตามท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา ได=ประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือเข=า

รับการสรรหาและเลือกสรรเปGนลูกจ=างช่ัวคราว โครงการสานฝLนการกีฬาสูNระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต=        

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา ในตำแหนNง เจ=าหน=าท่ีหอพัก (หญิง) ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕ โดยรับสมัครต้ังแตNวันท่ี ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๕ น้ัน 

 บัดน้ี การรับสมัครได=เสร็จส้ินแล=ว และได=ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหนNงของผู=เข=ารับการสรรหาและเลือกสรรเปGนลูกจ=างช่ัวคราว โครงการสานฝLนการกีฬาสูNระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต=แล=ว ตามตำแหนNง ดังน้ี  

 ๑. จำนวนผู=มีสิทธ์ิเข=ารับการประเมิน ตามตำแหนNง ดังน้ี  

     ๑.๑  ตำแหนNงเจ=าหน=าท่ีหอพัก (หญิง) จำนวน  ๕๕  คน 

 ๒. วันเวลา และสถานท่ีประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรร จะดำเนินการประเมินวันท่ี ๗ - ๘ 

เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา ตามรายละเอียดแนบท=ายประกาศ 

 ๓. การปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ  

     ๓.๑ เพ่ือประโยชน;ของผู=เข=ารับการประเมินโดยตรง จึงขอให=ผู=เข=ารับการประเมินศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับวันเวลา และรายละเอียดการสอบ ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 จึงประกาศมาให=ทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔  เมษายน  ๒๕๖๕  

                                                                      
                                                                   (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 

                                           ผู=อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา 
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บัญชีรายช่ือผู=มีสิทธิเข=ารับการประเมินเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 

เปGนลูกจ=างช่ัวคราวโครงการสานฝLนการกีฬาสูNระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต= 

(แนบท=ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร; ยะลา ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕) 
 

ตำแหนSง เจHาหนHาท่ีหอพัก (หญิง) 

 

ท่ี เลขท่ีสมัคร คำนำหนHา ช่ือ ช่ือสกุล สถานท่ีสอบ 

๑ ๐๐๑ นาง นูรีหยhะ การูมอ สอบข=อเขียน วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ ห=อง ๓๓๖ - ๓๓๗ อาคารรNมเกล=า        

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

 

สอบสัมภาษณ;  เลขท่ี ๐๐๑ – ๐๒๕ 

ในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕  

ณ ห=องประชุมศรียะลา อาคารรNมเกล=า 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๑๒.๓๐ น. เปNนตHนไป 

 

สอบสัมภาษณ;  เลขท่ี ๐๒๖ – ๐๕๕ 

ในวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕  

ณ ห=องประชุมศรียะลา อาคารรNมเกล=า 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๐๙.๐๐ น. เปNนตHนไป 

 

 

 
      

๒ ๐๐๒ นางสาว มูนา ลอมอ 

๓ ๐๐๓ นางสาว ฮาซามhะ แกสมาน 

๔ ๐๐๔ นางสาว ยามีละห; หะยีรอฮิม 

๕ ๐๐๕ นางสาว รอยฮัน กะลูแป 

๖ ๐๐๖ นางสาว ดวงพร หอมกล่ิน 

๗ ๐๐๗ นางสาว วิกาญดา หลำเบ็ลสะ 

๘ ๐๐๘ นางสาว วริษฐา เสดสุวรรณ; 

๙ ๐๐๙ นางสาว ฟาตีมะห; มะมิงกาเจ 

๑๐ ๐๑๐ นางสาว นูซีเรhาะ ตะบารู 

๑๑ ๐๑๑ นางสาว ลลิตา สะมะแอ 

๑๒ ๐๑๒ นางสาว ชุฎาพร พรพุฒิศิริ 

๑๓ ๐๑๓ นางสาว นารีซัน เจhะแม 

๑๔ ๐๑๔ นางสาว ศิริพรรณ ศุกร;เพ็ง 

๑๕ ๐๑๕ นางสาว ซีตีอามีรา ยูโซhะ 

๑๖ ๐๑๖ นางสาว อาซียะ สาอิ 

๑๗ ๐๑๗ นางสาว ตNวนอาอีเสาะ ยากามาเจาะ 

๑๘ ๐๑๘ นางสาว วันนัสรีน ยาการียา 

๑๙ ๐๒๐ นางสาว ภัทราภรณ; ดวงแก=ว 

๒๐ ๐๒๐ นางสาว ฟาตีเมาะ เจะแม 

๒๑ ๐๒๑ นางสาว มาเรียม กาซอ 

๒๒ ๐๒๒ นางสาว นุรยานี สาและมะ 

๒๓ ๐๒๓ นางสาว ตัสนีม หะยีอับดุลเลาะ 

๒๔ ๐๒๔ นางสาว ฟqรดาวส; มาเจะมะ 

๒๕ ๐๒๕ นางสาว ซาฟรีนา เจhะมะ 
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ท่ี เลขท่ีสมัคร คำนำหนHา ช่ือ ช่ือสกุล สถานท่ีสอบ 

๒๖ ๐๒๖ นางสาว โสรยา สมาแอ สอบข=อเขียน วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ ห=อง ๓๓๖ - ๓๓๗ อาคารรNมเกล=า        

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

 

สอบสัมภาษณ;  เลขท่ี ๐๐๑ – ๐๒๕ 

ในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕  

ณ ห=องประชุมศรียะลา อาคารรNมเกล=า 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๑๒.๓๐ น. เปNนตHนไป 

 

สอบสัมภาษณ;  เลขท่ี ๐๒๖ – ๐๕๕ 

ในวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕  

ณ ห=องประชุมศรียะลา อาคารรNมเกล=า 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร; ยะลา 

ต้ังแตSเวลา ๐๙.๐๐ น. เปNนตHนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

๒๗ ๐๒๗ นางสาว ญัสมีน ลีโซhะ 

๒๘ ๐๒๘ นางสาว รูรีซำ ดาหามิ 

๒๙ ๐๒๙ นางสาว อาซีรา สะอิ 

๓๐ ๐๓๐ นางสาว ซารีนี มะเกะ 

๓๑ ๐๓๑ นางสาว นิอามีนะห; ดือเรhะ 

๓๒ ๐๓๒ นางสาว อามีรา บาเห็ง 

๓๓ ๐๓๓ นางสาว ซูลฟา หะยีนิแว 

๓๔ ๐๓๔ นางสาว ปวีณา กายสิทธ์ิ 

๓๕ ๐๓๕ นางสาว นุรฮากีมะห; นิมะ 

๓๖ ๐๓๖ นางสาว นูรฮูดา นิเส็น 

๓๗ ๐๓๗ นางสาว อาแอเสาะ สาแลhะ 

๓๘ ๐๓๘ นางสาว สีตีอาแอเสhาะ ยามู 

๓๙ ๐๓๙ นางสาว ฮายาตี จุนเด็น 

๔๐ ๐๔๐ นางสาว บาซลา บาเน็ง 

๔๑ ๐๔๑ นางสาว ฟารีดhะห; สาแลhะ 

๔๒ ๐๔๒ นางสาว อาตีฟาห; ดอเลhาะแซ 

๔๓ ๐๔๓ นางสาว รอกีเยาะ เจะมะ 

๔๔ ๐๔๔ นางสาว ศรีนา   สมาเฮาะ 

๔๕ ๐๔๕ นางสาว ฮาซานะฮ; บินสาแหละ 

๔๖ ๐๔๖ นางสาว สุภาวดี แดงเงิน 

๔๗ ๐๔๗ นางสาว สุภาวดี เวชสิทธ์ิ 

๔๘ ๐๔๘ นางสาว พาตีเมhาะ มะแอ 

๔๙ ๐๔๙ นางสาว โรสนา   อาแซบากา 

๕๐ ๐๕๐ นางสาว อัสมะห; ยูโสะ 

๕๑ ๐๕๑ นางสาว มาลีนี เซ็งสาอิ 

๕๒ ๐๕๒ นางสาว ซานียะห; ยิมะตะโละ 

๕๓ ๐๕๓ นางสาว นูร;อาซีหยะ มาหามะ 

๕๔ ๐๕๔ นางสาว นูรุลยันนhะห; หะยีมานุง 

๕๕ ๐๕๕ นางสาว มลธิดา มารมย; 

     

 


