
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                                  ----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในระหว่างวันที่ 23– 27 กุมภาพันธ์ 2562 บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
นักเรียนที่มาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตรวจดูรายชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อย และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มารายงานตัวเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 
มารายงานตัวเข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
1 001 เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ้มเสาร์ ม.1 เทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา)

2 002 เด็กหญิงชลดา  ดีรอบ ม.1 บา้นเหนือ(วดัล าพะยา 2)

3 003 เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี ม.1 นิบงชนูปถัมภ์

4 004 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เล่ือง ม.1 เพญ็ศิริ

5 005 เด็กหญิงปาริชาติ  ชาติมนตรี ม.1 เพญ็ศิริ

6 006 เด็กหญิงดาเนียล  สีสาแม ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

7 007 เด็กชายคมสัน  เบญฤทธิ์ ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

8 008 เด็กหญิงนิโซเฟีย  หะยีวันฮูเซ็น ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

9 009 เด็กชายไซดี  มะลูมุ ม.1 บา้นซือเลาะ

10 010 เด็กหญิงนันทิชา  ลือภพ ม.1 มานะศึกษา

11 011 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะโด ม.1 บา้นตะโละ

12 012 เด็กชายนาอาร์ม  ยูโซ๊ะ ม.1 บา้นบดีุ

13 013 เด็กหญิงกัสตูรี  ลียาดี ม.1 บา้นเทพา

14 014 เด็กชายเกศโกศล  ทองปล้องโต ม.1 บา้นเหนือ(วดัล าพะยา 2)

15 015 เด็กหญิงภัทรพร  โกมลตรี ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 11

16 016 เด็กหญิงกุสุมา  ทิพย์รัตน์ ม.1 บา้นโคกประดู่

17 017 เด็กชายอานัส  แสนสุข ม.1 รังสีอนุสรณ์

18 018 เด็กหญิงเจนจิรา  กล่ินเกล้ียง ม.1 บา้นบาละ

19 019 เด็กหญิงกชกร  พุทธศิริ ม.1 บา้นนิคมสร้างตนเองธารโต

20 020 เด็กชายธนวัฒน์  ภาษากล ม.1 เทศบาล 3(วดัพทุธภมูิ)

21 021 เด็กชายกฤษณพงศ์  สงคง ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

22 022 เด็กหญิงจิรนันท์  อ่อนค า ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

23 023 เด็กหญิงเกวลิน  สุขแก้ว ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

24 024 เด็กหญิงทิวากานต์  หีมมะ ม.1 เทศบาล 3(วดัพทุธภมูิ)

25 025 เด็กหญิงครองราชย์ ณ พัทลุง ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

26 026 เด็กชายพีรณัฐ  พงษ์พรหม ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

27 027 เด็กชายพลาธิป  บรรจงรัตน์ ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

28 028 เด็กชายธนบูรณ์  เดชวัฒน์ ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

29 029 เด็กหญิงรัชฎา  คนใหญ่บ้าน ม.1 วดัราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วทิยา)

30 030 เด็กหญิงอามีมี่  สาและ ม.1 บา้นยือโร๊ะ

แผ่นที ่1/6

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2562

(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 (ห้องเรียนปกต)ิ

ห้องสอบที ่1
อาคาร 3 ห้อง 333
วันทีส่อบ
9 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 12.00น.
วิชาทีส่อบ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
31 031 เด็กหญิงกันติชา  จุฑารัตน์ ม.1 รังสีอนุสรณ์

32 032 เด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์ ม.1 เทศบาล 3(วดัพทุธภมูิ)

33 033 เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์ ม.1 สมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัช้างให้

34 034 เด็กชายอัฟกัน  สะมะแอ ม.1 รังสีอนุสรณ์

35 035 เด็กชายมูฮัมหมัด  เฮงบารู ม.1 บา้นเกียรติ

36 036 เด็กหญิงอัสมีรา  ตันหยงอุตง ม.1 บา้นเกียรติ

37 037 เด็กชายพงศ์เทพ  นาวาทอง ม.1 บา้นไทยพฒันา

38 038 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยเทวฤทธิ์ ม.1 บา้นโหล๊ะทอ่ม(ราษฎร์พพิฒัน์)

39 039 เด็กชายอักรอม  จะรง ม.1 บา้นจาหนัน

40 040 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น ม.1 นิบงชนูปถัมภ์

41 041 เด็กหญิงนิรอกีเยาะ  นิมะมิง ม.1 บา้นนิบงพฒันา

42 042 เด็กหญิงรัตนา  ทองเหลือง ม.1 เทศบาล 4 (ธนวถิี)

43 043 เด็กชายยศกร  ต้ิงเพ็ง ม.1 อนุบาลยะลา

44 044 เด็กหญิงกาซานีร์  บาฮา ม.1 เทศบาล 2 บา้นกาแปะ๊กอตอ

45 045 เด็กชายสุธิพงษ์  กาญจนมณี ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

46 046 เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมเมศร์ ม.1 เทศบาล 3(วดัพทุธภมูิ)

47 047 เด็กหญิงมัยมูเน๊าะ  แฉะ ม.1 บา้นยะลา

48 048 เด็กชายธีรวัต  มาศจร ม.1 บา้นนิคมสร้างตนเองธารโต

49 049 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองอ่อน ม.1 บา้นคลองทราย

แผ่นที ่2/6

ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 (ห้องเรียนปกต)ิ

ห้องสอบที ่2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันทีส่อบ
9 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 12.00น.
วิชาทีส่อบ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
1 001 เด็กชายซารีฟ  สะอิ ม.1 บา้นเจ๊ะยอ

2 002 เด็กหญิงนินาดีญาห์  สะเหะอุมา ม.1 บา้นโคกโพธิ์

3 003 เด็กหญิงณัจมีญ์  ดือราแม ม.1 บา้นตะโละ

4 004 เด็กหญิงอภิชญา  บ ารุง ม.1 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

5 005 เด็กหญิงซาฟูรา  ปูชู ม.1 บา้นตาเซะ

6 006 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมอ่ า ม.1 นิบงชนูปถัมภ์

แผ่นที ่3/6

(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 (ความสามารถพิเศษดา้นกีฬา)

ห้องสอบที ่2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันทีส่อบ
9 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 12.00น.
วิชาทีส่อบ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2562



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
1 001 นางสาวฐิติกานต์  มณีโชติ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

2 002 นางสาวสุวนันท์  รอดป่อง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 003 นางสาวนูรฟาร์ติน  พะยุซี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 004 นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิรัตน์ ม.4 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 2

5 005 นางสาวจิราภา  กาญจนา ม.4 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 2

6 006 นางสาวพรปวีณ์  ชัยนุรักษ์ ม.4 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 2

7 007 นางสาวพรรณพร  บุญไชยสุริยา ม.4 แม่ลานวทิยา

8 008 นางสาวมุมีนะฮ์  บาเหะ ม.4 พฒันาบาลอ

9 009 นางสาวรานา  ดอเลาะ ม.4 พฒันาบาลอ

10 010 นางสาวพุธิตา  ภูมิสถิตย์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

11 011 นางสาวซูวัยบ๊ะ  อูเซ็ง ม.4 พฒันาบาลอ

12 012 นางสาวนาปีเสาะ  นอร์ ม.4 พฒันาบาลอ

13 013 นางสาวนูรฮาลีซ่า  กุโณ ม.4 มูลนิธอิาซิซสถาน

14 014 นางสาวพารีดา  ดือราแม ม.4 ตาร์เบยีตุลวาตันมูลนิธิ

15 015 นายอภินันท์  บาเก็ง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

16 016 นางสาวสวิชญา  สิงห์ทอง ม.4 แม่ลานวทิยา

17 017 นายสัณหณัฐ  เจ๊ะแว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 018 นางสาวไหมมูเนาะห์  วาปี ม.4 ด ารงวทิยา

19 019 นางสาวหนึ่งธิดา  ไชยผลอินทร์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

20 020 นายมูฮ าหมัด  เจ๊ะซู ม.4 ธรรมวทิยามูลนิธิ

21 021 นางสาวมันนา  มะลี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

22 022 นายอุสมาน  เจ๊ะอาลี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

23 023 นางสาวนัสริน  แตบาตู ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

24 024 นางสาวนาเดีย  สุริวรณ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

25 025 นางสาวสุบายนา  บาเกาะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

26 026 นางสาวจุฑาทิพย์  มะอิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

27 027 นางสาวบุษยมาศ  ละลอกน้ า ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

28 028 นางสาวฟิรดา  นิมะเต๊ะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

29 029 นางสาวสีตีคอรีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

30 030 นางสาวนัสรีย์  ลือแบปัตตานี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

31 031 นางสาวตัสนีม  หะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

32 032 นางสาวอาภัสดา  พรหมสุข ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

แผ่นที ่4/6

ห้องสอบที ่1
อาคาร 3 ห้อง 333
วันทีส่อบ
10 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 12.00น.
วิชาทีส่อบ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2562

(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร)์



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
33 033 นายโมฮัมหมัดอาดัม  กรียอ ม.4 อุดมศาสน์วทิยา

34 034 นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

35 035 นายนนทพัทธ์  คนยงค์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

36 036 นายอามือรี  เจะแต ม.4 อุดมศาสน์วทิยา

37 037 นางสาวซัลมี  บูละ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

38 038 นางสาวโซเฟีย  กาจิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

39 039 นางสาวรอยเข็ม  แสงแก้ว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

40 040 นางสาวอนุสรี  มะทา ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

41 041 นางสาวปนัดดา  ดวงใจดี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

42 042 นางสาวธนพร  จุลบุตร ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

43 043 นายณัฐวุฒิ  ช่วยเทวฤทธิ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

44 044 นายธนวัฒน์  หนูทอง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

45 045 นางสาวเกศมณี  สมงาม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

46 046 นายสหภาพ  นุ่นแก้ว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

47 047 นายฮาซัน  สาลามะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

48 048 นายธะวัลกร  สุภาพันธ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

49 049 นายอัซฮาร์  แอดะสง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

50 050 นางสาวธาริณี  ไชยเกตุ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

51 051 นางสาวนาเดีย  ดือราแมหะยี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

52 052 นางสาวอัสมา  วาแวนิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

53 053 นางสาวรอยฮาน  สาเล็ง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

54 054 นางสาวนูรีดา  ดาซาแม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

55 055 นางสาวกฤษณา  สุขขาว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

56 056 นายกอฟฟาร่ี  เจ๊ะสาแม ม.4 กีฬาจังหวดัยะลา

57 057 นางสาวซูกัยนะห์  มะแซ ม.4 สตรีอิสลามวทิยามูลนิธิ

58 058 นางสาวมารีนี  วาแม ม.4 ตาร์เบยีตุลวาตันมูลนิธิ

59 059 นายอามีโร  ดะสิ ม.4 บา้นตะโละหะลอ

60 060 นายเฉลิมพล  โกวิทด ารงกิจ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

61 061 นายดัสกรณ์  บือซา ม.4 ธรรมวทิยามูลนิธิ

62 062 นางสาวฮากีม  กะโด ม.4 แสงจริยธรรมวทิยา

63 063 นางสาวนุรไอนี  เจะหะ ม.4 ธรรมวทิยามูลนิธิ

แผ่นที ่5/6

ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร)์

ห้องสอบที ่2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันทีส่อบ
10 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 12.00น.
วิชาทีส่อบ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรยีนเดิม ห้องสอบ
1 001 นางสาวซอลีฮ๊ะ  สะมะฮอ ม.4 ภกัดีวทิยา

2 002 นางสาวซูไรดา  สามะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 003 นางสาวบุพรัตน์  ทองค า ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 004 นางสาวพลอยชมพู โชติพิชัย ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

5 005 นางสาวสุภัทราภรณ์  แก้วของแก้ว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

6 006 นางสาวซูนีตา  ยะสะแต ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 007 นางสาวนาซูปัต  บราเฮง ม.4 บา้นตะโละหะลอ

8 008 นางสาวนาอีมะห์  สายอ ม.4 บา้นตะโละหะลอ

9 009 นางสาวซุลฟียานี  เวาะเย๊ะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

10 010 นางสาวสุนิตา  ศรีทิพย์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

11 011 นายเพชรมงคล  ทาปลัด ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

12 012 นายลุตฟี  ซาและ ม.4 อุดมศาสน์วทิยา

13 013 นางสาวธีรดา  โปด า ม.4 นูรุลอิสลามหนองธง

14 014 นางสาวอัสมา  ยะมา ม.4 พฒันาศาสน์วทิยาโกตาบารู

15 015 นางสาวนภัสรา  อับดุลเลาะ ม.4 บา้นโกตาบารู

16 016 นางสาวอริสรา  ทัศนา ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

แผ่นที ่6/6

(ลงวันที ่6 มนีาคม 2562)

ห้องสอบที ่3
อาคาร 3 ห้อง 335
วันทีส่อบ
10 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00 - 11.00น. คณิตศาสตร์  
13.00 - 15.00น. วิทยาศาสตร์

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2562


