
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโครงการสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต้ และห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2566                                                  
----------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
และห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ในวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 1๒.00 น. 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา (ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง) 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๖ 

 
 
 

 (นางสาวจริพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์  ยะลา 

 



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 011101B เด็กชายตะวันฉาย ศรีวรรณะ ม.1 เทศบาล4(ธนวิถ)ี ฟตุบอล

2 011102B เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยศรี ม.1 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ฟตุบอล

3 011103 เด็กชายศุกกฤต นิโรธ ม.1 นคิมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้1 ฟตุบอล

4 011105 เด็กชายรุสลัน ยูโซะ ม.1 เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ฟตุบอล

5 011106 เด็กชายอัสรูน ยูโซ๊ะ ม.1 บ้านบานังลูวา ฟตุบอล

6 011109 เด็กชายอาลิฟ ปุโรง ม.1 บ้านโฉลง ฟตุบอล

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 011201 เด็กหญิงอาวาร์ตีฟ ตือเงาะ ม.1 บ้านพงยือไร วอลเลยบ์อล

2 011202 เด็กหญิงลักษณพร หมวกเปียะ ม.1 เทศบาล4 (ธนวิถ)ี วอลเลยบ์อล

3 011203 เด็กหญิงปริศนา แพทย์ศรี ม.1 นิบงชนูปถัมภ์ วอลเลยบ์อล

4 011204 เด็กหญิงนูรอามี สาแล๊ะ ม.1 บ้านพงยือไร วอลเลยบ์อล

5 011205 เด็กหญิงอารีนา ยะผา ม.1 อาสินศึกษา วอลเลยบ์อล

6 011206 เด็กหญิงอิบติซาม แลซอ ม.1 บ้านเขาตูม วอลเลยบ์อล

7 011208 เด็กหญิงกาญจนมาศ รับจันทร์ ม.1 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี วอลเลยบ์อล

8 011209 เด็กหญิงซูเรียดา สาแม ม.1 บ้านรามัน วอลเลยบ์อล

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 011301 เด็กชายซูไฮมี สนิแย ม.1 อนุบาลศรีรามันห์ เซปักตะกร้อ

2 011302 เด็็กชายมูฮ าหมัดอาฟีดี หมีทอง ม.1 บ้านโต๊ะชูด เซปักตะกร้อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำวอลเลย์บอล)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำเซปักตะกร้อ)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำฟุตบอล)

แนบท้ำยประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ

โครงกำรห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2566

(ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 011401 เด็กชายแสนอุดม ปลายเนตร ม.1 ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตะเวนชายแดนบ้านภักดี มวยไทย

2 011402 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน เจ๊ะลีมา ม.1 บ้านนิบง มวยไทย

3 011404 เด็กชายอานอามีน อุชมิ ม.1 บ้านตะโละ มวยไทย

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 011501ญ เด็กหญิงฟาตีฮะห์ อัคบาร์ ม.1 นิบงชนูปถัมภ์ ปันจกัสีลัต

2 011502ญ เด็กหญิงกัญญาภัค พิพัฒนภักดี ม.1 บ้านฉลองชัย ปันจกัสีลัต

3 011503ช เด็กชายตับลีฆ เบ็ญยะโก๊ะ ม.1 เตรียมศึกษาวิทยา ปันจกัสีลัต

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำมวยไทย)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำปันจักสีลัต)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014101 นายรีฟกี สาเมาะ ม.4 ปัญญาวิทยา ฟตุบอล
2 014105 นายอิสการดาร์ ดือเระ ม.4 รอมาเนีย (มูลนิธิ) ฟตุบอล
3 014110 นายต่วนอ ารี ต่วนบีรู ม.4 พัฒนาอิสลาม ฟตุบอล
4 014112 นายธาวิน จ๊ะหะ ม.4 อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ ฟตุบอล
5 014113 นายเจ๊ะฮาร์เรส เจะมะ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
6 014114 นายชาคริต หลีวัง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
7 014115 นายอิห์ซาม ยะหะแม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
8 014116 นายอัฟนันต์ แขวง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
9 014118 นายสิทธิชัย สานิง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
10 014119 นายรุจิกร โดงกูล ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
11 014120 นายธีรภัทร หละต า ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
12 014121 เด็กชายอาลียัด อาแว ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
13 014125 นายอิลฮาม หะดอมิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
14 014128 นายอัฟฎอนนุดีน นอ ม.4 อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ ฟตุบอล
15 014130 นายมูฮัมหมัดฟิตรี อิหม  าเหม ม.4 ตัสดีกียะ ฟตุบอล
16 014129 เด็กชายอัลบากิ ดีมูเละ ม.4 มัธยมสุไหงปาดี ฟตุบอล
17 014131 เด็กชายอัลบาซิ ดีมูลเละ ม.4 มัธยมสุไหงปาดี ฟตุบอล
18 014134 นายอนัส ปุนยัง ม.4 บ้านต ามะลังเหนือ ฟตุบอล
19 014135 นายฟิรฮาน ยามาเจริญ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
20 014137 นายสุชานนท์ เตะเส็จ ม.4 บ้านต ามะลังเหนือ ฟตุบอล

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014201 นางสาวนูรนาซีฟาร์ เจะอาแซ ม.4 บ้านบากง วอลเลยบ์อล
2 014202 นางสาวฟาเดีย สาแม ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา วอลเลยบ์อล
3 014203 นางสาวดามีญา อาลี ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา วอลเลยบ์อล
4 014204 นางสาวซาฮีดา มาหะมะ ม.4 บ้านตะโละหะลอ วอลเลยบ์อล
5 014205 นางสาวศุกลภัทร มะประสิทธิ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา วอลเลยบ์อล

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566

(ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ)

แนบท้ำยประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014301 นายธนากร อุสนุน ม.4 บ้านเกตรี เซปักตะกร้อ
2 014302 นายมุฮัยมีน ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เซปักตะกร้อ
3 014103 นายอีวรรณ ลีมิง ม.4 บ้านเจาะเกาะ เซปักตะกร้อ
4 014133 นายอามาน สังสกุ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เซปักตะกร้อ

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014401 นายอานัส มะลี ม.4 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา มวยไทย

ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014501ญ นางสาวซารีนา ปาติเป๊าะ ม.4 บ้านบากง ปันจกัสีลัต
2 014502ญ นางสาวซูลา ดอเลาะ ม.4 พัฒนาบาลอ ปันจกัสีลัต
3 014504ช นายอีรฟาน มะเซ็ง ม.4 บา้นบเูก๊ะตาโมง มิตรภาพที  128 ปันจกัสีลัต
4 014206 นางสาวเรณู จันทร์สุขศรี ม.4 ยะลาบ ารุงผดุงประชา ปันจกัสีลัต

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และกีฬำ)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล ช้ัน โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หมำยเหตุ

1 014124 เด็กชายอาฟานดี เจ๊ะอาแซ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
2 014117 นายอายุบคาร อัคบาร์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
3 014122 นายมูฮัมหมัด สุหลง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ฟตุบอล
4 014126 นายซูลัยเบร มะแซ ม.4 ตะโละหะลอ ฟตุบอล
5 014127 เด็กชายอิฮซาน เจ๊ะเต๊ะ ม.4 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ ฟตุบอล
6 014102 นายซอลีฮีน เจ๊ะฮะ ม.4 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ ฟตุบอล
7 014104 นายมูฮ าหมัดอาฟิส มามะ ม.4 รอมาเนีย (มูลนิธิ) ฟตุบอล
8 014109 นายรอมฎอน ลาเต๊ะ ม.4 พัฒนาวิทยา ฟตุบอล
9 014108 นายมูฮัมหมัดลุตฟี กียะ ม.4 บ้านตาเซะ ฟตุบอล
10 014107 นายมูฮัมหมัด กะดี ม.4 รัศมีสถาปนา ฟตุบอล
11 014106 นายต่วนอิรฟาน ปาแซ ม.4 ยะหาศิรยานุกูล ฟตุบอล
12 014111 นายก็อฟฟาน อิงดอเล๊าะ ม.4 พัฒนาวิทยา ฟตุบอล
13 014132 นายมูฮัมหมัดเฟาซัน เหะนะ ม.4 บ้านต ามะลังเหนือ ฟตุบอล

แนบท้ำยประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ

โครงกำรห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2566
(ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566)

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำฟุตบอล)



ท่ี รวม
1 200
2 200

ท่ี
1
2

1. ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน (ปร้ินจากประกาศนี้ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และน ามาส่งในวันมอบตัว)

* หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

       -   ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ
       -   ส าเนา ปพ.๑ จ านวน 1 ฉบับ

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

กรณีนักเรียนท่ีต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี
รายการ

ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์   5 บาท
ค่าหุน้สหกรณ์ หุน้ละ 10 บาท (ซ้ือได้ไม่เกินคนละ 100 หุน้)

    * หมายเหตุ ในกรณีทีน่ักเรียนไม่สามารถปร้ินใบมอบตัวมาได้ ให้มารับใบมอบตัวทีโ่รงเรียนในวันที ่11 ม.ีค. 2566

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

         เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว

2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 จบหลักสูตร (ฉบับถ่ายเอกสาร) น ามาในวันที ่16 พ.ค. 2566
3. เอกสารค้างส่งในวันสมัครเรียน เช่น

รายการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

รายการ

เงินบ ารุงการศึกษา(รายป)ี
ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ประกันอุบัติเหตุ(รายป)ี 
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