
                                                                                          
 
 

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ประจำปีการศึกษา 256๕ (เพิ่มเติม) 
----------------------------------- 

 
ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ  

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ/กีฬา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และกีฬา ในวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม 256๕  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ทำให้มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนดการดังกล่าว   ได้ดำเนินการจัดสอบให้กับ
นักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่ไม่สามารถมาสอบในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕    
ได้ในภายหลัง นั้น 

ในการนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    
ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้มารายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
       - รายงานตัวและยืนยันสิทธิ ์(ออนไลน์ ตามลิงค์นี้  https://forms.gle/qGBNygyQxT8SJgmz9) 
ภายในวันที่ ๒๑ - 22 มีนาคม ๒๕๖๕ 

     - มอบตัว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 1๒.00 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา (ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

https://forms.gle/qGBNygyQxT8SJgmz9


ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กชายธนกรณ์ ใสยผุด ฟุตบอล อนุบาลยะลา

ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กหญิงเปมิกา โทบุรี วอลเลย์บอล นิบงชนูปถัมภ์

ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ

1 เด็กหญิงนัสรี บัยดูร่ี ปันจักสีลัต รัชตะวิทยา

ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอับดุลมูฮัยมิน วาหะ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ

2 นายธาวิน กฤษณาวัฒนา ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 นายพันธวัช ไตรพร ฟุตบอล ก าแพงวิทยา

4 นายอับดุลอาซิ สะมะแอ ฟุตบอล มูลนิธิอาซิซสถาน

5 นายอัลฟารุส บินยะลา ฟุตบอล นราสิกขาลัย

6 นายอิมรอน บาบาดี ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 นายอาซีซีย์ ยะมะแซ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

8 นายบาซิลีน หนูนุ้ย ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

9 นายมูฮัมหมัดอิรฟาน วาจิ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ

10 นายมูฮ าหมัดฟะฮมี แยนา ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)

11 นายอิฟฟาน สุแนแดวอ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ

12 นายมุสตากีม สาและ ฟุตบอล นราสิกขาลัย

แนบท้ายประกาศรายช่ืผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕(เพ่ิมเติม)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬา ฟุตบอล(ชาย) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล(หญิง)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬา ปันจักสีลัต(หญิง)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬา ฟุตบอล(ชาย)



ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
13 นายมูฮัมหมัดอาฟีฟี ยามา ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)

14 นายสิรวิชญ์ น ามะม่วง ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

15 นายอัสฮา มะดาโอ๊ะ ฟุตบอล เทศบาล 3 (บ้านยะกัง)

16 นายอันวา มะ ฟุตบอล บ้านตะโละหะลอ

17 นายมูฮัมหมัดฟิกรี บิลังโหลด ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 นายฟิรดาวส์ ดอเลาะ ฟุตบอล ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

19 นายอนัส ยามา ฟุตบอล ธรรมพิทยาคาร

20 นายอาลิฟ สะมะแอ ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)

21 นายอับดุลเราะห์มาน ซายอ ฟุตบอล สุกัญศาสน์วิยา ส ารอง
22 นายชวกร เถียมวงศ์ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง
23 นายตาวักกัล ซีดียามู ฟุตบอล มะอาหัดอิสลามียะห์ ส ารอง
24 นายอับดุลบารีห์ มะกาสิลา ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ ส ารอง
25 นายไพศาล บินมะ ฟุตบอล มะอาหัดอิสลามียะห์ ส ารอง
26 นายอาดิลัน เจ๊ะโซะ ฟุตบอล บ้านโกตาบารู ส ารอง
27 นายอิลฟาน ตีมาซอ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง
28 นายอัซวาน  ดาเล็ง ฟุตบอล พัฒนาวิทยา ส ารอง

ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงณัจมีญ์ ดือราแม วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

2 นางสาวซาฟูรา ปูซู วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 นางสาวภูริชญา ต้ังประสมสุข วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 นางสาวสิรีธร ศรีจันทร์บาล วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

5 นางสาวขวัญชนก กรมเมือง วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

6 นางสาวนาบีลาซูฮาดาร์ ตือเงาะ วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 นางสาวกอมารียะห์ อูเซ็ง วอลเลย์บอล บ้านเขาตันหยง มิตรภาพท่ี 153

8 นางสาวมาริษา อาเยาะแซ วอลเลย์บอล ศาสนูปถัมภ์

9 เด็กหญิงชนัญญา มีสมบูรณ์ วอลเลย์บอล ยะหาศิริยานุกูล

10 นางสาวนูรไอนี มะยุ วอลเลย์บอล บ้านตะโละหะลอ

11 นางสาวชลดา ดีรอบ วอลเลย์บอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล(หญิง)



ท่ี ช่ือ - สกุล กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายเจ๊ะอิคริส เจ๊ะมะ ปันจักสีลัต บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง
2 นายอาซีซัน สาและ ปันจักสีลัต บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง

3 นายจีฮาน บือราเฮง ปันจักสีลัต บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬา ปันจักสีลัต(ชาย)



ท่ี รวม
1 200
2 1,000

ท่ี
1
2

ท่ี รายการ
1 เส้ือพละ เบอร์ 38 - 40 
2 เส้ือพละ เบอร์ 42 - 44
3 กางเกงวอล์ม(พละ) size S - M
4 กางเกงวอล์ม(พละ) size L
5 กางเกงวอล์ม(พละ) size 2XL
6 กางเกงวอล์ม(พละ) size 3XL - 4XL
7 เส้ือหอพักและเส้ือกีฬาหอพัก
8 กางเกงหอพัก
9 กระเป๋านักเรียน
10 สายเข็มขัด+หัวเข็มขัด
11 ผ้าปู/ปลอกหมอน
12 หมอน
13 ผ้าห่ม

* หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

ชุด 180 บาท
ใบละ 280 บาท

3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  1 ฉบับ น ามาในวันท่ี 1 พ.ค. 2565

ตัวละ 280 บาท
ตัวละ 300 บาท
ตัวละ 350 บาท
ตัวละ 120 บาท
ตัวละ 120 บาท

รายการท่ีสหกรณ์โรงเรียนมีจ าหน่าย

       -   ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ
       -   ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนบิดา จ านวน  1 ฉบับ

กรณีนักเรียนท่ีต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี
รายการ

ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์   5 บาท
ค่าหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 10 บาท (ซ้ือได้ไม่เกินคนละ 100 หุ้น)

ราคา

    * หมายเหตุ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถปร้ินใบมอบตัวมาได้ ให้มารับใบมอบตัวท่ีโรงเรียนในวันท่ี 1 พ.ค. 2565

    * หมายเหตุ ในวันท่ี 1 พ.ค. 2565 หากไม่น า ปพ.1 จบหลักสูตร มาส่ง ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธ์ิ

ชุดละ 350 บาท
ใบละ 250 บาท
ผืนละ 300 บาท

ตัวละ 250 บาท
ตัวละ 280 บาท
ตัวละ 250 บาท

       -   ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนมารดา จ านวน 1 ฉบับ
       -   ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีไม่ใช่บิดามารดา) 

         เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว

2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 จบหลักสูตร (ฉบับถ่ายเอกสาร) น ามาในวันท่ี 1 พ.ค. 2565

4. เอกสารค้างส่งในวันสมัครเรียน เช่น

1. ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน (ปร้ินจากประกาศน้ี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และน ามาส่งในวันมอบตัว)

รายการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

รายการ

เงินบ ารุงการศึกษา(รายปี)
ค่าประกันอุบัติเหตุ(รายปี) (นักเรียนทุกคนต้องท าประกันอุบัติเหตุทุกปีการศึกษา)
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