
 

                                                          
ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต  15 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเปน็ลกูจ้างจ้างเหมาบริการ ตาํแหน่งผู้สอนอิสลามศกึษา  
โรงเรียนศรีวารินทร์ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 15 
……………………………………….. 

 
 ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563    
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้สอนอิสลามศึกษา จํานวน 1 อัตรา       
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยดําเนินการรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน 2563 
ไปแล้วน้ัน 
 

 บัดน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึง
ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้สอนอิสลามศึกษา
จํานวน 17 คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และได้กําหนดวัน เวลา สถานที่การดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 

1. กําหนดการสอบคดัเลือก   
การดําเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและวิชาเอก (อิสลามศึกษา)  
ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีวารินทร์ ตารางสอบและวิชาสอบ ดังน้ี 

 
 

วันที่ เวลาสอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
 
 
9 กันยายน 2563  

09.00 – 12.00 น. 
 

 
13.00 – 16.00 น.  

 
 
 

- สอบข้อเขียน  
 
 

-  สอบสัมภาษณ์ 
 

100  
 
 

50 
 
 
 

ห้องประชุม 
โรงเรียนศรีวารินทร ์
อําเภอศรีสาคร    
จังหวัดนราธิวาส 

 
2. สิ่งทีต่้องเตรียมในวันสอบ  

2.1 บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก 
2.2 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่มรีูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ 
2.3 วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นําเข้าสนามสอบและห้องสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกลูกลื่น 

 
 
 
 
 



 
 

3. ระเบยีบและข้อปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคดัเลือก ใหผู้้สมัครปฏบิตัติามระเบยีบ ดังนี ้
3.1 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
3.2 การสอบข้อเขียนกําหนดให้ผูเ้ข้าสอบคัดเลือกต้อง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี 

สวมกระโปรง และห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
    3.3 ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ  ออกให้ 
ไปในวันสอบคดัเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคมุการสอบคัดเลอืกอาจพิจารณา 
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้ 

3.4 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณส์ื่อสารอิเล็กทรอนกิส์ ทกุชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  3.5 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาการสอบ ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือทํา
ข้อสอบ 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  3.6 ผู้เข้าสอบต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด 
  3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
  3.8 ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําข้อสอบ 

3.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจา้หน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําข้อสอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจา้หน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต 

3.10 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบน้ี  หรือผู้ใดทจุรติ  หรือพยายามทุจริตอาจ 
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

3.11 ผูใ้ดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการ 
สอบคัดเลือกคร้ังน้ี 

  อน่ึง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะ
ยกเลิกผลการสรรหาและเลอืกสรรรายน้ันทันที โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 8  กันยายน  2563   

              
(นายนิกร    เซ้งเถียร) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนนราธิวาส รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

 
   

 
  
 

 



 
บญัชีรายชื่อผูมี้สทิธิเ์ข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเปน็ลกูจ้างเหมาบริการ                                  

ตําแหน่ง ครูอิสลามศึกษา 
โรงเรียนศรีวารินทร์ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

สังกดั สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 15 
(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 15 ลงวันที่  8  กนัยายน 2563) 

 
ลําดบัที ่ เลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวฮาลีเมาะ  สือฆ ี  
สอบข้อเขียน 
วันที่  9 กันยายน  2563  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
สอบสัมภาษณ ์
วันที่  9 กันยายน  2563  
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม  
โรงเรียนศรีวารินทร ์
 
 
 
 
 

    

2 002 นายไพศาล  อูเซ็ง 
3 003 นางสาวสุรัยณีย์  ปะดอ 
4 004 นางฟาติเมาะ  รอนิง 
5 005 นายลุกมาน  มะสีละ 
6 006 นายอาดัม  เว๊าะบะ 
7 007 นางสาวอาอีเสาะห์  บากูส 
8 008 นางสาวรอยยัน  ยายอ 
9 009 นางสาวซากีเร๊าะ  นิแว 

10 010 นายอาหามะอีรูฟามร์  ละหาร 
11 011 นางสาวโซเฟีย  สาเม๊าะ 
12 012 นายเตาฟิด   เจ๊ะนา 
13 013 นายมะไซมิง   เจ๊ะมะ 
14 014 นางสาวต่วนมัสกะห์  ทานาแม 
15 015 นายซูลกอลดี  ดือลามะ 
16 016 นายชูสิทธ์ิ  หมัดซัน 
17 017 นายฮาพีซี  เจะ๊นุ๊ 

 
 


