
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
                                                  ----------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  บัดนี้โรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 
พ.ศ. 256๒  

ในการนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 256๒ ตามประกาศแนบท้ายนี้ และให้นักเรียนที่
มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้  มารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง(หากนักเรียนไม่สามารถ
มารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทนได้) ในวันที่ 1๗ มีนาคม พ.ศ. 256๒ เวลา 0๙.๐0 – 12.00 น.              
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลา                
ที่ก าหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

 
ประกาศ  ณ วันที่ 1๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

 
 
 

   (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
(ห้องเรียนปกติ) 

(ลงวันที่ 1๔ มีนาคม พ.ศ. 256๒) 
 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 
1 โควตา เด็กชายธนกร  จันทรมณี 
2 โควตา เด็กหญิงซาวียะห์  ดาแม 
3 โควตา เด็กชายนวิน  ชิตสุวรรณ 
๔ โควตา เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พรหมศรียา 
๕ โควตา เด็กหญิงณัฐวดี  สกูลพรหม 
6 001 เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ้มเสาร์ 
7 002 เด็กหญิงชลดา  ดีรอบ 
8 003 เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี 
9 004 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เลื่อง 

10 005 เด็กหญิงปาริชาติ  ชาติมนตรี 
11 006 เด็กหญิงดาเนียล  สีสาแม 
12 007 เด็กชายคมสัน  เบญฤทธิ์ 
13 008 เด็กหญิงนิโซเฟีย  หะยีวันฮูเซ็น 
14 009 เด็กชายไซดี  มะลูมุ 
15 010 เด็กหญิงนันทิชา  ลือภพ 
16 011 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะโด 
17 012 เด็กชายนาอาร์ม  ยูโซ๊ะ 
18 013 เด็กหญิงกัสตูรี  ลียาดี 
19 014 เด็กชายเกศโกศล  ทองปล้องโต 
20 015 เด็กหญิงภัทรพร  โกมลตรี 
21 016 เด็กหญิงกุสุมา  ทิพย์รัตน์ 
22 017 เด็กชายอานัส  แสนสุข 
23 018 เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นเกลี้ยง 
24 019 เด็กหญิงกชกร  พุทธศิริ 
25 020 เด็กชายธนวัฒน์  ภาษากล 
26 021 เด็กชายกฤษณพงศ์  สงคง 
27 022 เด็กหญิงจิรนันท์  อ่อนค า 
28 023 เด็กหญิงเกวลิน  สุขแก้ว 
29 024 เด็กหญิงทิวากานต์  หีมมะ 
30 026 เด็กชายพีรณัฐ  พงษ์พรหม 
31 027 เด็กชายพลาธิป  บรรจงรัตน์ 
32 028 เด็กชายธนบูรณ์  เดชวัฒน์ 

 



 
แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

(ห้องเรียนปกติ) 
(ลงวันที่ 1๔ มีนาคม พ.ศ. 256๒) 

 
ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 

33 029 เด็กหญิงรัชฎา  คนใหญ่บ้าน 
34 030 เด็กหญิงอามีม่ี  สาและ 
35 031 เด็กหญิงกันติชา  จุฑารัตน์ 
36 032 เด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์ 
37 033 เด็กชายสราวุธ  บุญยศาสตร์ 
38 034 เด็กชายอัฟกัน  สะมะแอ 
39 035 เด็กชายมูฮัมหมัด  เฮงบารู 
40 036 เด็กหญิงอัสมีรา  ตันหยงอุตง 
41 037 เด็กชายพงศ์เทพ  นาวาทอง 
42 038 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยเทวฤทธิ์ 
43 039 เด็กชายอักรอม  จะรง 
44 040 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น 
45 041 เด็กหญิงนิรอกีเยาะ  นิมะมิง 
46 042 เด็กหญิงรัตนา  ทองเหลือง 
47 043 เด็กชายยศกร  ติ้งเพ็ง 
48 044 เด็กหญิงกาซานีร์  บาฮา 
49 045 เด็กชายสุธิพงษ์  กาญจนมณี 
50 046 เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมเมศร์ 
51 047 เด็กหญิงมัยมูเน๊าะ  แฉะ 
52 048 เด็กชายธีรวัต  มาศจร 
53 049 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองอ่อน 

 


