
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
                                                  ----------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  บัดนี้โรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม พ.ศ. 256๒  

ในการนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพ่ือเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  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 1๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

 
 
 

   (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
(ห้องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) 
(ลงวันที่ 1๕ มีนาคม พ.ศ. 256๒) 

 
ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 
1 001 นางสาวฐิติกานต์  มณีโชติ 
2 002 นางสาวสุวนันท์  รอดป่อง 
3 003 นางสาวนูรฟาร์ติน  พะยุซี 
4 004 นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิรัตน์ 
5 005 นางสาวจิราภา  กาญจนา 
6 006 นางสาวพรปวีณ์  ชัยนุรักษ์ 
7 007 นางสาวพรรณพร  บุญไชยสุริยา 
8 008 นางสาวมุมีนะฮ์  บาเหะ 
9 009 นางสาวรานา  ดอเลาะ 

10 010 นางสาวพุธิตา  ภูมิสถิตย์ 
11 011 นางสาวซูวัยบ๊ะ  อูเซ็ง 
12 012 นางสาวนาปีเสาะ  นอร์ 
13 013 นางสาวนูรฮาลีซ่า  กุโณ 
14 014 นางสาวพารีดา  ดือราแม 
15 015 นายอภินันท์  บาเก็ง 
16 016 นางสาวสวิชญา  สิงห์ทอง 
17 017 นายสัณหณัฐ  เจ๊ะแว 
18 018 นางสาวไหมมูเนาะห์  วาปี 
19 020 นายมูฮ าหมัด  เจ๊ะซู 
20 021 นางสาวมันนา  มะลี 
21 022 นายอุสมาน  เจ๊ะอาลี 
22 023 นางสาวนัสริน  แตบาตู 
23 024 นางสาวนาเดีย  สุริวรณ์ 
24 025 นางสาวสุบายนา  บาเกาะ 
25 026 นางสาวจุฑาทิพย์  มะอิ 
26 027 นางสาวบุษยมาศ  ละลอกน้ า 
27 028 นางสาวฟิรดา  นิมะเต๊ะ 
28 029 นางสาวสีตีคอรีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ 
29 030 นางสาวนัสรีย์  ลือแบปัตตานี 
30 031 นางสาวตัสนีม  หะ 
31 032 นางสาวอาภัสดา  พรหมสุข 

 
 



แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
(ห้องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) 
 (ลงวันที่ 1๕ มีนาคม พ.ศ. 256๒) 

 
ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล 

32 033 นายโมฮัมหมัดอาดัม  กรียอ 
33 034 นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง 
34 035 นายนนทพัทธ์  คนยงค์ 
35 036 นายอามือรี  เจะแต 
36 037 นางสาวซัลมี  บูละ 
37 038 นางสาวโซเฟีย  กาจิ 
38 039 นางสาวรอยเข็ม  แสงแก้ว 
39 040 นางสาวอนุสรี  มะทา 
40 041 นางสาวปนัดดา  ดวงใจดี 
41 042 นางสาวธนพร  จุลบุตร 
42 043 นายณัฐวุฒิ  ช่วยเทวฤทธิ์ 
43 044 นายธนวัฒน ์ หนูทอง 
44 045 นางสาวเกศมณี  สมงาม 
45 046 นายสหภาพ  นุ่นแก้ว 
46 047 นายฮาซัน  สาลามะ 
47 048 นายธะวัลกร  สุภาพันธ์ 
48 049 นายอัซฮาร์  แอดะสง 
49 050 นางสาวธาริณี  ไชยเกตุ 
50 051 นางสาวนาเดีย  ดือราแมหะยี 
51 052 นางสาวอัสมา  วาแวนิ 
52 053 นางสาวรอยฮาน  สาเล็ง 
53 054 นางสาวนูรีดา  ดาซาแม 
54 055 นางสาวกฤษณา  สุขขาว 
55 056 นายกอฟฟารี่  เจ๊ะสาแม 
56 057 นางสาวซูกัยนะห์  มะแซ 
57 058 นางสาวมารีนี  วาแม 
58 059 นายอามีโร  ดะสิ 
59 060 นายเฉลิมพล  โกวิทด ารงกิจ 
60 061 นายดัสกรณ์  บือซา 
61 062 นางสาวฮากีม  กะโด 

 
 


