
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4  
(ห้องเรียนศิลป์และคำนวณ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                                                  ----------------------------------- 
ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนศิลป์และคำนวณ)  ในวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา (ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง) 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๕ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 016 เด็กหญิงชาลิสา เรืองเดชรัตน์ อนุบาลยะลา
2 008 เด็กหญิงฮาวา นิมะเต๊ะ บ้านยือโร๊ะ
3 007 เด็กหญิงซูฟีย์ สาเตาะ รัชตะวิทยา
4 022 เด็กหญิงซัลวาร์ มะแซ เทศบาล 4 ( ธนวิถี )
5 012 เด็กหญิงจุฑามาศ มะอิ เทศบาล 4 (ธนวิถี)
6 002 เด็กหญิงนาตาลี ซาภู เทศบาล 1
7 014 เด็กหญิงนันทิกานต์ สาและ บ้านแม่ที
8 024 เด็กหญิงณัฐิดา  สระทองอินทร์ บ้านลูโบะลือซง
9 029 เด็กหญิงรพีพร ศิริกุล เทศบาล 4 (ธนวิถี)
10 049 เด็กหญิงอรจิรา ศักด์ิสองเมือง เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ
11 034 เด็กหญิงปภาดา เลขะสม นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้2
12 017 เด็กหญิงภัณฑิรา แซ่ด่าน เทศบาล 4 (ธนวิถี)
13 031 เด็กหญิงฟิรดาวส์ หมัดเลาะ บ้านแม่ที
14 035 เด็กหญิงพุทธชาด สิมาพัฒนพงค์ นิบงชนูปถัมภ์
15 036 เด็กหญิงธิภาวดี มีตัน นิคมฯ10
16 041 เด็กหญิงวีซ่า สงค์เก้ือ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต
17 053 เด็กชายณวบดินทร์ บุญกาญจน์ เทศบาล3(วัดพุธทภูมิ)
18 058 เด็กหญิงตรีญาดา มุสิกะ ตชด.สังวาลย์วิท 4
19 005 เด็กหญิงอามาณี สะมุเด็ง บ้านร้ัวตะวัน

20 050 เด็กหญิงฟาเดีย เจ๊ะเเย บ้านไม้แก่น

21 026 เด็กหญิงนูรฟาติน  ทาหะ เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)

22 056 เด็กหญิงจัสมีน อุไทย บ้านพร่อน

23 061 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา หิรัญญะ รัชตะวิทยา

24 040 เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์เอ่ียม บ้านคชาศิลา

25 060 เด็กหญิงญารินดา แซ่เล่า เทศบาล 4 (ธนวิถี)

26 042 เด็กหญิงบุญญาอร ขุนราษฎร์ เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

27 046 เด็กหญิงรัชฎา ส าลี เทศบาล 4 (ธนวิถี)

28 004 เด็กหญิงฟาฏีมะห์ สะแลแม บ้านบุดี

29 010 เด็กหญิงวรัญญา ไชยล ายา บ้านบาละ

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีการศึกษา 2565
(ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
30 015 เด็กชายฟุรกอล คงแก้ว เทศบาล 4 (ธนวิถี)

31 020 เด็กชายนิอัฟฟาน สาลามะ บ้านบุดี

32 037 เด็กหญิงพิมพ์ชนก การชลไชย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้10

33 044 เด็กหญิงนิชาภัทร ช านาญแทน นิคม 2

34 027 เด็กหญิงณัฐนิดา ปานแย้ม ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

35 028 เด็กหญิงวีรกัญญา สะกาพงษ์ เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)

36 033 เด็กชายเชษฐา การชลไชย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้10

37 057 เด็กหญิงฟาเรีย กลาแต บ้านพร่อน

38 013 เด็กชายสมศักด์ิ ขุนอินทร์ วัดล าพะยา

39 018 เด็กหญิงแพรวาริน พุทธรัตน์ เทศบาล 4 (ธนวิถี)

40 032 เด็กหญิงมนัญชยา มณีประวัติ นิบงชนูปถัมภ์

41 019 เด็กหญิงนิฟ้าใส นิเดหะ บ้านนาประดู่

42 003 เด็กหญิงฟาติน สามะเอะ บ้านบุดี

43 038 เด็กหญิงอานีฟะห์ ดือราแม บ้านนิบงพัฒนา

44 045 เด็กชายรุสลัน แบลือแบ ราษฎร์อุทิศ(ปูแล)

45 051 เด็กหญิงวรัชญา เทนโสภา รัชตะวิทยา

46 054 เด็กชายสรชิด จงจิตร เทศบาล4 ธนวิถี

47 043 เด็กหญิงจิระวดี เม้ยขันหมาก นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้2

48 009 เด็กหญิงดาลิยา แซมา บ้านปะแต

49 052 เด็กชายปาริวัฒน์ ผดาวัลย์ ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท4

50 021 เด็กหญิงฮาสาน๊ะห์ มูซอ บ้านบือมัง

51 023 เด็กหญิงโซเฟีย กูเต๊ะ บ้านจือนือแร

52 025 เด็กชายภาสวิชญ์ พรรณราย บ้านตลาดล าใหม่

53 055 เด็กชายรัตพล สาและ เพ็ญศิริ

54 006 เด็กหญิงซูลฟาร์ หะยีเปาะจิ บ้านเกียรติ

55 030 เด็กหญิงกัลลาตี  บาฮา บ้านเกียรติ

56 039 เด็กหญิงนูรีฟอาห์ เล๊ะนุ๊ เทศบาล 4 (ธนวิถี)

57 048 เด็กหญิงนูรูลฮูดา เจ๊ะมูดอ เทศบาล 4 (ธนวิถี)

58 059 เด็กชายอัฟฟาน มะแอ บ้านเกียรติ

59 047 เด็กหญิงศรุดา ศรีเกตุ บ้านเบอเส้ง



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 018 เด็กชายยศกร ต้ิงเพ็ง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
2 011 นางสาวมัยมูเน๊าะ แฉะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
3 019 เด็กชายมูฮัมหมัด เฮงบารู เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
4 027 นางสาวอาฏีฟะห์  แดนาดะ แสงจริยธรรม วิทยา
5 004 นางสาวฟิรดาว ศรีสวัสด์ิ ธรรมวิทยามูลนิธิ
6 015 นายกฤษณะพงศ์ สงคง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา
7 023 เด็กหญิงดียานา ดาโอะ อาสาสุลดินวิทยา
8 021 นางสาวนูรฮายาตี สะมะอิ ธรรมวิทยา
9 030 นางสาวนูรีดา บาโระสะนอ ศรีฟารีดาบารูวิทยา
10 009 เด็กหญิงสิริวรรณ ทองเอียด เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
11 010 เด็กหญิงนัสรีน โตะเจะนิ บ้านโกตาบารู
12 031 เด็กชายณวมินทร์ บุญกาญจน์ เฉลิมพระเกียรติ ยะลา
13 025 นายสุไลมาน หะสีแม บ้านตะโละหะลอ
14 020 นางสาวณัฐวดี สกูลพรหม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
15 034 นางสาวนูรใอนี สามาลี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
16 006 นายอาหะมะ หะระสอ บ้านโกตาบารู
17 022 นางสาวอัยย์มี  สะสะอิ อาสาสุลดินวิทยา
18 035 นายเเวอานัส สะมะเเอ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
19 017 นางสาวยัสนี มะหลี พัฒนศาสน์ วิทยาโกตาบารู
20 026 นางสาวมารีอาร์ เเวซู ธรรมวิทยา
21 007 นางสาวยัสมิน ยีสาแม บ้านโกตาบารู
22 014 เด็กชายชนภัทร มารมย์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
23 028 นางสาวดานิช เจ๊ะโด บ้านตะโละหะลอ
24 013 เด็กหญิงชนาทิพย์ พรหมเมศร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
25 024 นายอานัส แสนสุข เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
26 008 นางสาวซารีนา  แมะยอ บ้านโกตาบารู
27 005 นายผดุงเกียรติ  คงทอง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
28 012 นางสาวรุสลีนา กาโด เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
29 016 นางสาวนลินรัตน์ จอมวิเชียร เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
30 036 นางสาวนูรฮานีฟา ยูโซ๊ะ มาฮัดมูฮัมมาดียะห์
31 003 นางสาวธิดารัตน์ ปานแย้ม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
32 029 นางสาวทัศนียา มะเละ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
33 032 เด็กชายสุรชิช จงจิตร เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 002 นายเกศโกศล  ทองปล้องโต เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
2 005 นางสาววิลดาล มะสีละ บ้านตะโละหะลอ
3 003 นายพลาธิป บรรจงรัตน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
4 001 นางสาวกัญณัฐ งามดี สตรียะลา
5 004 นางสาวธิพทิมา หนุมนา บันนังสตาวิทยา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนศิลป์ - ค านวณ)



ท่ี รวม
1 200
2 1,000
3 2,000
4 500

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

1. ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน (ปร้ินจากประกาศน้ี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และน ามาส่งในวันมอบตัว)

* หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

รายการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

รายการ

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

       -   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

3. เอกสารค้างส่งในวันสมัครเรียน เช่น

ค่าบ ารุงหอพัก (รายภาคเรียน) กรณีอยู่หอพัก
ค่าประกันของเสียหาย - หอพัก (จ่ายเพียงคร้ังเดียวแรกเข้า) กรณีอยู่หอพัก

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 25 มี.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
ตัวละ 280 บาท
ตัวละ 300 บาท
ตัวละ 350 บาท
ตัวละ 120 บาท
ตัวละ 120 บาท

ชุด 180 บาท
ใบละ 280 บาท
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