
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ประจำปีการศึกษา 256๖  

                                                  ----------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนศิลป์และ
คำนวณ)   ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา 256๖  บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบ
คุณสมบัตินักเรียนที่มาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ดังรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี ้

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตรวจดูรายชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อย  มารายงานตัวเข้าสอบในวันที่ ๕ - ๖ 
มีนาคม 256๖ เวลา 08.30 น. ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ณ ห้องสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หากไม่มาในวันเวลา             
ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

                 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ห้องสอบ
1 001 เด็กชายสีหราช หนูขุนนาง ม.1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
2 002 เด็กหญิงจุรารัตน์ บุญไชยสุริยา ม.1 เทศบาล 4 (ธนวิถี)
3 003 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน ยูโซะ ม.1 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
4 004 เด็กหญิงวราภรณ์ มณีพรหม ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
5 005 เด็กหญิงพลอยนภา ด้วงเรือง ม.1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
6 006 เด็กชายณัจมาลย์ ดือราแม ม.1 บ้านเขาพระ
7 007 เด็กหญิงณัฐกานต์ สกูลพรหม ม.1 บ้านบาละ
8 008 เด็กหญิงกนกวรรณ กงซุย ม.1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1
9 009 เด็กชายวันอัซมีย์ เจ๊บู ม.1 เพ็ญศิริ
10 010 เด็กหญิงนูรสกีลา สาและเม็ง ม.1 บ้านสะเอะ
11 011 เด็กหญิงอารีนา มะลี ม.1 บ้านจือนือแร
12 012 เด็กหญิงนุฟาเดียร์ สะแต ม.1 บ้านจือนือแร
13 013 เด็กหญิงอารีนา มะแซ ม.1 ต ารวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรตฯ 50 พรรษา
14 014 เด็กหญิงศิริวิมล อาจวงษ์ ม.1 เทศบาล 4 (ธนวิถี)
15 015 เด็กชายชนาธิป สระบัว ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
16 016 เด็กชายนฤดน แก้วรักษ์ ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
17 017 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ ขะเดหมะ ม.1 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
18 018 เด็กหญิงกวินตรา พรามนุ่น ม.1 บ้านเหนือ(วัดล าพะยา2)
19 019 เด็กหญิงสิรินยา ปะแน ม.1 บ้านแม่ที
20 020 เด็กชายจิรภัทร แซ่จ้ือ ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
21 021 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ว่องปัญญากลกิจ ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
22 022 เด็กหญิงนูอัย สมพงศ์ ม.1 บ้านสาคอ
23 023 เด็กหญิงรอฮานี แซโด ม.1 บ้านร้ัวตะวัน
24 024 เด็กชายกันตพงศ์ มาลีพรหมณ์ ม.1 บ้านบาละ
25 025 เด็กชายอติเทพ คงแก้ว ม.1 นิบงชนูปถัมภ์
26 026 เด็กชายทัดธน จันทร์พรหมศรี ม.1 เทศบาล 4 (ธนวิถี)
27 027 เด็กหญิงญาณาธิป เก้ือมา ม.1 อนุบาลยะลา
28 028 เด็กชายจิรภัทร ทองดุลด า ม.1 บ้านคชศิลา

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2566

(ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องสอบท่ี 1
อาคาร 3 ห้อง 334
วันที่สอบ
5 มีนาคม 2566
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

29 029 เด็กชายสิทธิพล ทองค า ม.1 บ้านคชศิลา

30 030 เด็กชายอัฟฎ็อล อัสมะแอ ม.1 ศานติธรรม

31 031 เด็กชายมูฮัมหมัดริดวัน สาและ ม.1 ธารแร่

32 032 เด็กหญิงนูรอัยนี จิใจ ม.1 ธารแร่

33 033 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ฮ่อ ม.1 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

34 034 เด็กหญิงศศิพิมพ์ สุวรรณอินทร์ ม.1 ต ารวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

35 035 เด็กชายเทียนชัย หาญนรงค์ ม.1 ต ารวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

36 036 เด็กหญิงสุภาวิดี จินดารุก ม.1 ต ารวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

37 037 เด็กหญิงนูรดียานา เจะบู ม.1 ชุมชนบ้านต้นสน

38 038 เด็กหญิงอนิตญา หลวงชัย ม.1 บ้านบาละ

39 039 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญละเอียด ม.1 จิปิภพพิทยา

40 040 เด็กชายศักย์ศรณ์ วงกต ม.1 เทศบาล 4 (ธนวิถี)

41 041 เด็กหญิงซุลฟา มาลีบา ม.1 บ้านกือแล

42 042 เด็กหญิงฮานีซา ยะลา ม.1 นิบงชนูปถัมภ์

43 043 เด็กหญิงชัชราภรณ์ สุวรรณทวี ม.1 นิบงชนูปถัมภ์

44 044 เด็กหญิงเดียร์น่า ละซี ม.1 รัชตะวิทยา

45 045 เด็กหญิงรัชฎา ส าลี ม.1 เทศบาล 4 (ธนวิถี)

46 046 เด็กชายจักริน ไชยเทพ ม.1 ต ารวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

47 047 เด็กชายณภัทร์ โทบุรี ม.1 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

48 048 เด็กหญิงจุฑาทิพ ไชยพรหม ม.1 เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

49 049 เด็กหญิงนิตยา นิลพัฒน์ ม.1 เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

50 050 เด็กหญิงสุภาวดี ลิมปาภนันท์ ม.1 รัชตะวิทยา

51 051 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีสานตร์ ม.1 คชสิลา

52 052 เด็กชายอดิศร รุยแก้ว ม.1 วัดหน้าถ ้า(พุทธไสยานุสรณ์)

53 053 เด็กหญิงสุลไรนา เวาะเย๊ะ ม.1 บ้านยือโร

54 054 เด็กหญิงอัญชิษฐา มามะ ม.1 บ้านป่าไร่

55 055 เด็กหญิงคอลาตี สาแล๊ะ ม.1 บ้านเจาะบือแม

56 056 เด็กหญิงนูรฟาติน มะเด็ง ม.1 บ้านยือโร๊ะ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องสอบท่ี 2
อาคาร 3 ห้อง 335
วันที่สอบ
5 มีนาคม 2566
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ห้องสอบ
1 001 นางสาวฟารีดา เจะอาบู ม.4 ธรรมวิทยามูลนิธิ

2 002 นางสาวนูรูสราวาตี โต๊ะเล๊ะ ม.4 บ้านตะโละหะลอ

3 003 นางสาวฟิตรีญา ลาเซ็ง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 004 นางสาวซุลฟา มะอีลา ม.4 บ้านตะโละหะลอ

5 005 นางสาวซูรัยดาห์ ตาเย๊ะ ม.4 บ้านแคนา

6 006 นางสาวชลธิชา โพธ์ิงาม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 007 นายณัฐภูมิ สมพงษ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

8 008 นางสาวหทัยรัตน์ แก้วบัวผัน ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

9 009 นางสาวนูรีฮัน บุญคง ม.4 สุทธิศาสน์วิทยา

10 010 นางสาวนูรไลลา โต๊ะปาล๊ะ ม.4 สุทธิศาสน์วิทยา

11 011 นางสาวรัตติกาล สาลี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

12 012 นางสาวนัจวา มูซอ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

13 013 นางสาวซาฟียะห์ ละสุสมา ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

14 014 นางสาวนูรฮาซีกีน ยูโซ๊ะ ม.4 ธรรมวิทยามูลนิธิ

15 015 นางสาวซูเฟียนี ปาตง ม.4 สุขสวัสด์ิวิทยา

16 016 นางสาวอาฟีฟะห์ โต๊ะแม็งแก็ง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

17 017 นางสาวอิลฮาม มาสอ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 018 นางสาวฟาดีลัด มาน๊ิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

19 019 นายอานัส ดีมะแอ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

20 020 นางสาวฟาเดียร์ มะดีเยาะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

21 021 นางสาวอานีฟาส เจ๊ะเต๊ะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

22 022 นางสาวแวสุรียา สีเดะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

23 023 นางสาวพรยมล จันทมุณี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

24 024 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกุล ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

25 025 นางสาววิรดา มะรอโซ๊ะ ม.4 บ้านโกตาบารู

26 026 นางสาวสีตีอาอีซะห์ สาเม๊าะ ม.4 บ้านโกตาบารู

27 027 นางสาวกรวรรณ แก้วคงทน ม.4 บ้านโกตาบารู

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ห้องสอบท่ี 1
อาคาร 3 ห้อง 333
วันที่สอบ
6 มีนาคม 2566
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ห้องสอบ
28 028 นางสาวอานีฟา แยกาจิ ม.4 บ้านโกตาบารู

29 029 นางสาวซูไลดา หะยีดอเลาะ ม.4 บ้านโกตาบารู

30 030 นางสาวซูลฟาร์ ดือมาหนิ ม.4 สุขสวัสด์ิวิทยา

31 031 นางสาวกัณดีนา ตุหยง ม.4 บ้านวังกว้าง

32 032 นางสาวนิสริญ บาเหะ ม.4 ชุมชนวัดอัมพวนาราม

33 033 นางสาวนูร์ฮาฟาติน บากาแซ ม.4 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

34 034 นางสาวซอบาร์ เจ๊ะมะ ม.4 สุขสวัสด์ิวิทยา

35 035 นางสาวซูฟียานี กูเต๊ะ ม.4 ชุมชนวัดอัมพวนาราม

36 036 นางสาววรกานต์ บุญละเอียด ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

37 037 นางสาวพิชญธิดา แก้วแก้ว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

38 038 นายชินาธิป ชูไหม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

39 039 นายฟุรกรอน วาหะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

40 040 นางสาวนูรอามาลิน ฮูลูคาเร็ง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

41 041 นายสุดทีรั่ก ต้นโต ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

42 042 นายราชันย์ สัญญากิจ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

43 043 นางสาวนัสร่ีย์ ศิริวัลลภ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

44 044 นายศุกลวัฒน์ ทองบ่อ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

45 045 นางสาวตัสมีย์ ยานยา ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

46 046 นางสาวนาเดียนา สุขสม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

47 047 นางสาวนัจญวา อุซะมิ ม.4 รามันศิริวิทย์

48 048 นายอาลีฟ สะอุ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

49 049 นายภูมิศิษฎ์ สวนชาวไร่เงิน ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

50 050 นายยุสรี มะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ห้องสอบท่ี 2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันที่สอบ
6 มีนาคม 2566
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ห้องสอบ
51 001 นางสาวนูรอินตัน สุวรรณมณี ม.4 ศานติวิทยา

52 002 นางสาวสิทธิสินี เวชพันธ์ ม.4 เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

53 003 นางสาวฮัตตาร์ ยามา ม.4 พัฒนาวิทยา

54 004 นายนิกอัมรูน ยูโซ๊ะ ม.4 พัฒนาวิทยา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนศิลป์ - ค านวณ)

ห้องสอบท่ี 2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันที่สอบ
6 มีนาคม 2566
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน


