
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2559 
.......................... 

  ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้ท าการรับสมัครนักเรียน 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 24 
กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียน 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนี้ 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวน  141 คน 

เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 

1 เด็กหญิงฐิติกานต์  มณีโชติ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 

2 เด็กหญิงนูนาตาชา  กอแต เทศบาล 3 

3 เด็กชายรัสเซีย  สาแม เทศบาล 4 
4 เด็กหญิงนูรีดา  กาซาแม บ้านบุดี 

5 เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วมณี เทศบาล 3 

6 เด็กชายอุสมาน  เจ๊ะอาลี เทศบาล 3 

7 เด็กหญิงสุบัยนา  บาเกาะ บ้านบุดี 

8 เด็กหญิงอัยนี  ยือริง บ้านบุดี 

9 เด็กหญิงพลอยชมพู  โชติพิชัย เทศบาล 6 

10 เด็กชายชินวัตร  กรีพล บ้านนิบงพัฒนา 

11 เด็กหญิงซัลมี  บูละ บ้านบุดี 

12 เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์แสงทอง ตชด.สังวาลย์วิท 4 

13 เด็กหญิงธาริณี  ไชยเกตุ ตชด.สังวาลย์วิท 4 

14 เด็กชายฮาซัน  สาลามะ บ้านบุดี 

15 เด็กหญิงซากีนา  สาและ บ้านยือโระ 

16 เด็กชายโกเมศ  ตลับสี เทศบาล 4 

17 เด็กหญิงนูรอัยนี  สาเมาะดอแม เทศบาล 2 
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เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 

18 เด็กชายอนุชิต  ตลับศรี เทศบาล 4 

19 เด็กชายรัชวิศน์  รุจสกนธ์ บ้านบาโงย 

20 เด็กชายศิรสิทธิ์  คล้ายบุญศรี เทศบาล 4 

21 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทสะเร เทศบาล 4 

22 เด็กหญิงรอยฮาน  สาเล้ง อนุบาลรือเสาะ 

23 เด็กหญิงนาเดีย  สุริวรณ์ เทศบาล 4 

24 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะอิ เทศบาล 4 

25 เด็กชายทิวากร  ร่มเย็น บันนังสตาอินทรฉัตร 

26 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ไชยผลอินทร์ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 

25 เด็กหญิงกฤษณา  สุขขาว บ้านเหนือ(วัดล าพะยา 2) 

28 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ตั้งนภาดล นิบงชนูปถัมภ์ 

29 เด็กชายอนุสรณ์  เหล่าฤทธิ์ บ้านเหนือ(วัดล าพะยา 2) 

30 เด็กหญิงนภาภร  การชลไชย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 

31 เด็กหญิงแพรนวล  แสงเดือน นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 

32 เด็กชายไพศาล  สามะ บ้านบุดี 

33 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็ชรภักด ี เทศบาล 6 

34 เด็กหญิงวรรณวิสา  โซสาแน บ้านนิบงพัฒนา 

35 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรินทร์  ตีมาซอ พัฒนาบาลอ 

36 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ตาเล๊ะ บ้านบูเกะคละ 

37 เด็กชายฟิรดาวส์  สาเมาะดอแม บ้านบันนังบูโย 

38 เด็กชายพงศธร  ทับทิมทอง บันนังสตาอินทรฉัตร 

39 เด็กหญิงพาตีฮะห์  รอเปะ บ้านเจาะบือแม 

40 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ฮะ บ้านบุดี 

41 เด็กหญิงอัสรียา  จินดารัตน์ บ้านนิบงพัฒนา 

42 เด็กหญิงโซเฟีย  กาจิ บ้านนิบงพัฒนา 

43 เด็กหญิงนัสริน  แตบาตู ศานติธรรม 

44 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แต่งเกลี้ยง แหลมทองอุปถัมภ์ 
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เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 

45 เด็กหญิงสุภาวดี  เหล่าศิลา เทศบาล 3 

46 เด็กหญิงนูรฟาร์ติน  พะยุซี บ้านโกตาบารู 

47 เด็กชายสารัช  กิ้มสงวน บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 

48 เด็กหญิงสูพียา  หะมะ ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 

49 เด็กหญิงฮัสมะ  ตันหยง ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 

50 เด็กชายยศภัทร  ช่างสอน วัดโบกขรณี 

51 เด็กชายศิริวัชรา  ศราริณี รังสีอนุสรณ์ 

52 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง บันนังสตาอินทรฉัตร 

53 เด็กหญิงพรธิดา  สงสุริยา เทศบาล 4 

54 เด็กหญิงฟาเดีย  ดาโอะ บ้านจือนือแร 

55 เด็กหญิงนูรีซา  ปูลา ดารุลฮูดาห์วิทยา 

56 เด็กหญิงบุษยมาศ  ลอลอกน้ า บันนังสตาอินทรฉัตร 

57 เด็กหญิงซูนีตา  ยะสะแต เทศบาล 4 

58 เด็กชายเพชรมงคล  ทาปลัด เทศบาล 4 

59 เด็กชายณัฐดนัย  บุญแก้ว เทศบาล 4 

60 เด็กหญิงนูรีซา  ดอมะ บ้านลาเมาะ 

61 เด็กชายวารีส  ยามาลอเด็ง เทศบาล 4 

62 เด็กหญิงสุนิตา  ศรีทิพย์ นิบงชนูปถัมภ์ 

63 เด็กชายทัดนัฐพงศักดิ์  เอ่ียมส าราญ บ้านนิบงพัฒนา 

64 เด็กหญิงอรทัย  กล่อมบาง เทศบาล 4 

65 เด็กหญิงอาภัสดา  พรหมสุข อนุบาลยะลา 

66 เด็กหญิงนพรัตน์  ทองค า ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) 

67 เด็กชายอัสรี  โอสถเวช เทศบาล 4 

68 เด็กหญิงซุลฟียานี  เวาะเย๊ะ บ้านยือโระ 

69 เด็กชายธวัชชัย  แก้วมณี บันนังสตาอินทรฉัตร 

70 เด็กหญิงสีตีคอรีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ บ้านยือโระ 

71 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล บ้านจือนือแร 
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เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 

72 เด็กชายธนวัฒน์  สีส าเม็ต บันนังสตาอินทรฉัตร 

73 เด็กชายสรวิชญ์  ข าเหลือ นิบงชนูปถัมภ์ 

74 เด็กหญิงนูร์ใอซา  จะเหนาะ บ้านรั้วตะวัน 

75 เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยสม เทศบาล 6 

76 เด็กชายซอฟา  ยูโซะ บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 

77 เด็กหญิงฟิรดา  นิมะเต๊ะ บ้านยือโระ 

78 เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  แก้วของแก้ว เทศบาล 4 

79 เด็กหญิงอังคณา  สุขแก้ว เทศบาล 4 

80 เด็กชายสราวุฒิ  เจนสมรภูมิ เทศบาล 4 

81 เด็กหญิงสโรชา  ศรสีังข์ มานะศึกษา 

82 เด็กหญิงซูลฟาร์  สาเตาะ รัชตะวิทยา 

83 เด็กหญิงศิรดา  สายุคงทน วัดเจริญภูผา 

84 เด็กหญิงอมรรัตน์  คงทะเล เทศบาล 4 

85 เด็กหญิงศรัญญา  มามะ พัฒนาบาลอ 

86 เด็กชายอาดัม  สามะ บ้านบูเกะคละ 

87 เด็กชายนิอาลี  อาบู สามแยกบ้านเนียง 

88 เด็กหญิงอัสมา  ยียูโซะ บ้านโคกโพธิ์ 

89 เด็กชายชารีฟ  หะยีอาซา นิบงชนูปถัมภ์ 

90 เด็กหญิงฐิติภัค  เหมาะสนิ เทศบาล 6 

91 เด็กชายกิตติวัตร  อาด า บ้านรามัน 

92 เด็กชายรุสดี  ดือราแม เทศบาล 1 

93 เด็กหญิงอนุสรี  มะทา บ้านบาโงปะแต 

94 เด็กหญิงนัทธมน  ทองเจริญ ชุมชนบ้านแป้น 

95 เด็กชายจิรศักดิ์  บังเกิด วัดประดิษฐ์บุปผา 

96 เด็กหญิงดวงรัตน์  เลิศบุษยมาส บ้านโต 

97 เด็กชายจักรีวุธ  นุโรจน ์ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 

98 เด็กหญิงพุธิตา  ภูมิสถิตย์ เทศบาล 2 
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เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 

99 เด็กชายมาหามะซูกรี  สะมะเฮง บ้านปูลัย 

100 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สะมะเฮง บ้านรามัน 

101 เด็กหญิงสุวนันท์  รอดป่อง ตชด.สังวาลย์วิท 4 

102 เด็กชายพุฒินาท  พรามนุ่น อนุบาลรือเสาะ 

103 เด็กหญิงนัสรีย์  ลือแบปัตตานี ศานติธรรม 

104 เด็กหญิงนาญีฮา  หะยีนิมะ เทศบาล 5 

105 เด็กหญิงอริสรา  ทัศนา นิบงชนูปถัมภ์ 

106 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  พากเพียร นิบงชนูปถัมภ์ 

107 เด็กชายชาญณรงค์  พรมศิลา นิบงชนูปถัมภ์ 

108 เด็กชายธะวัลกร  สุภาพันธ์ นิบงชนูปถัมภ์ 

109 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชูสุวรรณ นิบงชนูปถัมภ์ 

110 เด็กชายดลกิตติ์  ศริพันธ์ นิบงชนูปถัมภ์ 

111 เด็กหญิงรอยเข็ม  แสงแก้ว นิบงชนูปถัมภ์ 

112 เด็กชายซุลตอน  สุระแม บ้านตลาดล าใหม่ 

113 เด็กชายเอกราช  แหมะจิ อามะนะศักดิ์ 

114 เด็กชายจิรพงศ์  แซ่เยี่ยง ธีรวิทยา 

115 เด็กชายฮานาฟีร์  มะเก็ง บ้านบาโงยซิแน 

116 เด็กชายสหรัฐ  มณีรัสยากร ชุมชนวัดถัมภาวาส 

117 เด็กหญิงมณฑิมาศ บ้านปะเด็ง 

118 เด็กหญิงชยาภรณ์  พูนสิน วัดล าพะยา 

119 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์ทอง ตชด.สังวาลย์วิท 4 

120 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงใจดี บ้านนิบงพัฒนา 

121 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทวีรัตน์ บ้านล าทับ 

122 เด็กหญิงวรรณิษา  แซ่เซี๊ยะ เทศบาล 4 

123 เด็กชายอัซฮาร์   แอดะสง บ้านนาเตย 

124 เด็กหญิงอัสมา  วาแวนิ บ้านจือนือแร 

125 เด็กชายรัฐพล  เหมพันธุ์ บ้านนิบงพัฒนา 
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126 เด็กหญิงภัทรมณี  ดวงมณี บันนังสตาอินทรฉัตร 

127 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  คูหามุข วัดหน้าถ้ า(พุทธไสยานุสรณ์) 

128 เด็กหญิงรอฮานา  บือซา บ้านกาลอ 

129 เด็กหญิงซูไรดา  สามะ บ้านอาโห 

130 เด็กหญิงอัญชิสา  หิรัญพิจิตต์ วัดหน้าถ้ า(พุทธไสยานุสรณ์) 

131 เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเทวฤทธิ์ ตชด.บ้านตืองอฯ 

132 เด็กชายอภินันท์  บาเก็ง บ้านเบอเส้ง 

133 เด็กชายไพศาล  สะแลแม บ้านบาโงย 

134 เด็กชายธนรัตน์  นาคเนตร บ้านตังกาเด็ง 

135 เด็กชายปฎิภาน  จันทรลาภ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 

136 เด็กชายไรฮาน  หมานระเด็น บ้านฉลองชัย 

137 เด็กชายนูรูลนาอีม  สาแม บ้านเบอเส้ง 

138 เด็กหญิงธนพร  จุลบุตร เทศบาล 4 

139 เด็กหญิงสุชาดา  เอ่ียมโชติสกุลชัย รังสีอนุสรณ์ 

140 เด็กชายต่วนอันวา  ซา ตลาดนัดต้นมะขาม 

141 เด็กหญิงอาซวาห์  กูเต๊ะ ตลาดนัดต้นมะขาม 
 

ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ จ านวน - คน 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวน  107 คน 

เลขทีส่มัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นางสาวสุมิตรา  มณีโชติ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

2 นายนูรอันวา  วาจิ บ้าจะรงัตาดง 

3 นางสาวสุนิษา  บุญกระจาย เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

4 นางสาวฑิฆัมพร  ยังอุ่น เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

5 นางสาวธาราวดี  ไสลรวม เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

6 นางสาวพิมพ์ลภัส  เที่ยงเกตุ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

7 นางสาวชยุดา  บุญประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  
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8 นางสาววันจูนี  ตีมาซอ ศรีฟารีดาบารูวิทยา 

9 นางสาวนัฐมล  อาแซ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

10 นางสาวนิลวดี  แซ่ยับ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

11 นางสาวนูรีฮะห์  สาและ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

12 นางสาวพารีด๊ะ  ตะนาดะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

13 นางสาวนูรีฮาน  เจะโซ๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

14 นางสาวปิยดา  อูเซ็ง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

15 นางสาวอารูวา  สะมะอะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

16 นางสาวนัสรียา  ยูโซ๊ะ บ้านโกตาบารู 

17 นางสาวนูรีซา  สือน ิ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

18 นางสาวคอดีเย๊าะ  ชูมุง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

19 นางสาววรรณภา  หนูหาญ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

20 นางสาวอนิสห์  สาและ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

21 นางสาวกุลภรณ์  หมื่นประเสริฐ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

22 นางสาวพรรณภัสสา  เพ็ชรภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

23 นางสาวฐานิดา  เอ่ียมส าราญ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

24 นางสาวฐิตินันท์  ฤทธิไกรสร เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

25 นายอัสมัน  สะอิมิ มะอาหัดอิสลามียะห์ 

26 นางสาวฟารีฮัน  มะยิดี บ้านโกตาบารู 

27 นางสาวอามานีย์  ยูโซะ บ้านโกตาบารู 

28 นางสาวกัสมา  ยะสาร์ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 

29 นางสาวฮานีซะห์  ปะลาปง คณะราษฎรบ ารุง 2 

30 นางสาวอาซีกีน  ตาเฮ คณะราษฎรบ ารุง 2 

31 นายอัยดิล  มะเร๊ะ พัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู 

32 นางสาวมนัญญา  แวนะไล บ้านโกตาบารู 

33 นางสาวอัฟนานร์  เจ๊ะแต อาลาวียะห์วิทยา 

34 นางสาวปาวิณี  อุซือมิ บ้านตาเซะ 
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35 นางสาวนันท์นภัส  จิตทวีวิสุทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

36 นางสาวจิรัตติกาล  โฮ๊ะดี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

37 นางสาวฐิชา  ไชยบุญ บ้านบาละ 

38 นางสาวซุลฟา  มะมิงยูโซ๊ะ บ้านโกตาบารู 

39 นางสาวมินตรา  มณีหิยา บ้านโกตาบารู 

40 นายคูไซมี  สาระตี มะอาหัดอิสลามียะห์ 

41 นางสาวจิตตาภรณ์  ด าละเอียด เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

42 นางสาวทิชา  บุญเรืองรอง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

43 นายมะโซฟี  มูซอ พัฒนาวิทยา 

44 นายฟุรกอน  สะอี อุดมศาสน์วิทยา 

45 นางสาวอังคนา  ไชยจิตต์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

46 นางสาวสายป่าน  ประเสริฐ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

47 นางสาววิภาว ี ริยาพันธ์ เฉลิมพระเกยีรติฯยะลา  

48 นายมูฮัมมัดรอยาลี  สามะ อุดมศาสน์วิทยา 

49 เด็กหญิงนัสรียา  ยูโซะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

50 นายโกศล  ไกรทองสุข เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

51 นางสาวพรพิมล  พนม เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

52 นายอันวา  อาแว อุดมศาสน์วิทยา 

53 นายอนุศักดิ์  เหงบารู บ้านบาตู 

54 นางสาวรอฮานี  นิมะเต๊ะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

55 นายอับดุลเล๊าะ  ดอเลาะหมิ บ้านกาตอง 

56 นายเทิดศักดิ์  สุวรรณชาตรี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

57 นางสาวอัฟนัน  สมาแอ ศรีฟารีดาบารูวิทยา 

58 นางสาวพรศิริ  ไชยพจน์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

59 นายอับดุลยามี  ดือเร๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

60 นายอันวา  มามะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

61 นางสาวยัสมี  บาโด พัฒนาวิทยา 
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62 นางสาวสารีนา  บือโต ธรรมวิทยามูลนิธิ 

63 นางสาวซัลวาร์  สือแนะ พัฒนาวิทยา 

64 นายเฉลิมพันธ์  ซุ่นบุญ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

65 เด็กชายกฤษฎา  วังแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

66 นายรัชชานนท์  ศรีสมทรง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

67 นางสาวนริศรา  สนิ บ้านป่าเร็ด 

68 นายชนาธิป  สุวรรณ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

69 นางสาวเสาวลักษณ์  สุดแก้ว พัฒนาวิทยา 

70 นายธนภัทร์  ด้วงเหมือน เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

71 นางสาววันมัยซูรี  วันนิกุลบุตร พัฒนาวิทยา 

72 นายนครินทร์  ทองเอียด เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

73 นายนราทิตย์  ปักษา เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

74 นางสาวสุพิชญา  ต่ายหลี พัฒนาวิทยา 

75 นางสาวซูนีตา  เด็ง สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 

76 นายเอกรินทร์  รัตนมูนี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

77 นายจิรวัฒน์  ตรีก าจร เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

78 นายเอกสิทธิ์  แซ่ว่อง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

79 นางสาวแวนาเดีย  สะเฮง บ้านตะโละหะลอ 

80 นางสาวนูรีซา  มะแซ บ้านตะโละหะลอ 

81 นางสาวฮูสนา  หะยีหะยอ บ้านตะโละหะลอ 

82 นางสวต่วนซารีนา  รอยากะมาเลาะ บ้านตะโละหะลอ 

83 นางสาวนุรีณา  ต่วนจอหลง บ้านตะโละหะลอ 

84 นางสาวนูรีฮัน  สุลง บ้านตะโละหะลอ 

85 นางสาวซูไฮลา  โต๊ะวู ธรรมวิทยามูลนิธิ 

86 นางสาวสูไรยา  เปาะจิ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

87 นางสาวนาเดีย  หะระตี สุขสวัสดิ์วิทยา 

88 นายชานนท์  ล่องแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  
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89 นางสาวสุกัญญา  หนูค าสอน เทศบาล 2 

90 นางสาวฮันนะห์  เจะและ บ้านคอลอมุดอ 

91 นายมะนาเซ  มะแซ อุดมศาสน์วิทยา 

92 นางสาวนูฮา  ยาแลแต พัฒนาวิทยา 

93 นางสาวอุสณี  สามะ พัฒนาวิทยา 

94 นายฐิติโก  แสงหัวช้าง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

95 นายไชยวุธ  จันทร์ขาว เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

96 นางสาวธิดาวดี  ศรีจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

97 นางสาวซัยเคาะห์  ตากะดี บ้านกาตอง 

98 นางสาววรสา  ศรีวิเชียร บ้านตังกาเด็ง 

99 นายคอลีฟีน  เจะเด็ง พัฒนาวิทยา 

100 นายฮารีฟีน ละเจ บ้านโกตาบารู 

101 นางสาววรนุช  เหลาศรี บ้านตังกาเด็ง 

102 นายชาญชล  สุวรรณกูด เฉลิมพระเกียรติฯยะลา  

103 นางสาวยัสมีน  เจะเลาะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

104 นางสาวนูรีดา ไสสากา บ้านโกตาบารู 

105 นายสิทธิชัย  เริงสมุทร มุสลิมวิทยาภูเก็ต 

106 เด็กหญิงอังศุมาลี  อ่อนดี บ้านเยาะ 

107 นางสาวดารินทร  บิลโส๊ะ หาดใหญ่วิทยาลัย 2 
 

ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ จ านวน – คน 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 

ผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวน  129  คน 
เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

1 นายสุรวุทธ์  หวันหมาน สุไหงโกลก 

4 นางสาวธนัญญา  อุสนุน บ้านเกตรี 

5 นางสาวยามิหล๊ะ  พรรณราย บ้านเกตรี 

6 นางสาวกันยา  อาด า   บ้านเกตรี 

7 นางสาวอารียา  กองพล บ้านเกตรี 

9 นายกฤษดา  ซองแก้ว รังสีอนุสรณ์ 

10 นายมารูวัน  อามะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

11 นายศุภณัฐ  สุจิวิพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

12 นายซุกีฟลี  กะลูแป บ้านตาเซะ 

13 นายอาซูวาน  ซือรี บ้านตาเซะ 

14 นางสาวอาเดีย  ปาโละ พัฒนาวิทยา 

15 นางสาวอัญญาณี  วรรณกิจ บ้านเยาะ 

16 นางสาวซารีนา อาบูบากา เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

17 นายฮานาฟี  เปาะจิ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

18 นางสาวคุณากร  จันทร์หอม เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

19 นายอับดุลรอเซะ  เจ๊ะซีตี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

21 นางสาวนูรมีน  แตบาตู เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

22 นางสาวอายู  ดอเลาะ บ้านเยาะ 

23 นายมูฮัมมัด  สะอะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 

24 นายอนันต์  แวแยนา อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ 

25 นางสาวสูไรดา  สาแม บ้านสะเอะ 

26 นางสาวอาจารีย์  เส็นดากัน บ้านตันหยงโป 

27 นางสาวปิยะณุช  ต าโซ๊ะ บ้านตันหยงโป 

28 นางสาวเมทิณี  อ ามาตี บ้านตันหยงโป 

29 นายอาบูบัร  โต๊ะเร็ง เมืองปัตตานี 

30 นายรอกิบ  แวนิ เมืองปัตตานี 
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32 เด็กหญิงภูริชญา  เทพสุวรรณ์ สุไหงโกลก 

34 นางสาวสารอ  อูมามาวัด พัฒนาบาลอ 

35 นางสาวโรสนาน ี มะมิง พัฒนาบาลอ 

36 นางสาวอาแอเสาะ  ดาเลาะบอ พัฒนาบาลอ 

37 เด็กชายรัฐชานนท์  แหล่ทองค า สตูลวิทยา 

38 นายปภังกร  นะนุ้ย เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

39 นายสุเบร  แวกาปง บ้านเยาะ 

40* นายวิปัสน  ยอดดี จงฝามูลนิธิ 

41 นายอิบรอเฮง  เมาะสะ บ้านหลักเขต 

42 นายซุฮาดี  อาแด ผดุงศีลวิทยา 

43 นายวาฤทธิ์  แก้วเนตร ควนโดนวิทยา 

44 เด็กหญิงรูซลีดา  ปาแน คณะราษฎรบ ารุง2 

45 นายสมศักดิ์  ฮะปาน ควนโดนวิทยา 

46 นายซอบรี  เฮงบารู เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

47 นายมะยิ  ลอมอ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

48 นายอับดุลวาฮิบ  มะดีเย๊าะ บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 

49 นายไฟซัน  เด็งกาเย๊าะ บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 

50 นายอับดุลบาซิ  สะแลแม็ง บ้านหลักเขต 

51 นายบัดดือรี  มูลอ บ้านหลักเขต 

52 นางสาวซูไลฮา  โดยหะ บ้านลูโบ๊ะปันยัง 

53 นางสาวเจะยาวารี  จูปอเตะ ราชประชานุเคราะห์ 41 

54 นางสาวนูรมี  กานูมิง บ้านตาเซะ 

55 นางสาวซาลือมา  ลือแต คุรุชนพัฒนา 

56 นายมันโซร์  บาซอ บ้านลูโบ๊ะปันยัง 

57 นายสรยุทธ  มือเยาะ ดารุสสาลาม 

58 นายซูลคอตนัย  อาแว บ้านลูโบ๊ะปันยัง 

59* นายนัสรูดีน  ยูโซ๊ะ บ้านโกตาบารู 
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60 นายสักรียา  ธรรมขุนนุ้ย บ้านตลิ่งชัน 

61 นางสาวสุธารส  ยูโซ๊ะ อนุบาลมุสลิมสตูล 

62 นายอ ารุนต์  สุหลง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

63 นายฟารีดี  บิณยูซูฟ รอมาเนีย 

67 นายมูฮ ามัดฮาฟิส  ลอแม รอมาเนีย 

68 นายอามีรูดีน  สามะอาลี บ้านหนองแรต 

69 นายดนุสรณ์  บูน า มุสลิมศึกษา 

70 นายนูรุสดีน  ไมมะหาด มุสลิมศึกษา 

71 นายประวิทย์  หาบยุโซะ มุสลิมศึกษา 

72 นางสาวสิตา  พรหมมณี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

73 นายมูฮ ามัดซูใบดี กระโด บ้านลูโบ๊ะปันยัง 

74 นางสาวเสาวลักษณ์  หมุนี บ้านป่าโอน 

75 นางสาวโสรยา  กาโบะ คุรุชนพัฒนา 

76 นายอาราฟัต  นนทพิพัฒน์ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

77 นางสาวกัณฎาวนี  สุเด็ง จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 

78 นางสาวจารุวรรณ  อยู่เย็น จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 

79 นางสาวนูรอัยนี  ดอมอ จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 

80 นางสาวธัญชนก แก้วเพชรวงค์ ธีรวิทยา 

81 นางสาวฟาดียะห์  สะมะ จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 

83* นายอีรฟาน  ละนิเพ็ง ดรุณศาสน์วิทยา 

84 นายอมาลุดดีน  การีนา หาดใหญ่วิทยาคาร 

85 นายฟุรกอน  สาโฮะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

86 นางสาวนาเดีย  นีรอเฮ็ง เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

87 นางสาวโซเฟีย  สาและ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

88 นางสาวมัสดีนะ  ปะเง๊าะ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

89 นางสาวอนิสา  มูดี เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

90 นายอัฟฟาน  เจ๊ะบ ู บ้านหนองแรต 
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91* นายอีรฟาน  ดอเล๊าะ เฉลิมพระเกียรติ บางปอประชารักษ์ 

92 นายสถาพร  พงศ์รัตน์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

93 นายนราธร  ยอดแก้ว ตันหยงมัส 

94* นางสาวกัสมา  เจ๊ะอุมา สายบุรีอิสลามวิทยา 

95 นายสุริยะ  วิหาญ บ้านเยาะ 

96 นายฮัมดี  ดีแม บ้านป่าเร็ด 

97 นายซัมซูดิง  ปาแนแจกะ บ้านกาตอง 

98 นางสาวนิพาตีฮะห์  นิเซะ มุสลิมศึกษา 

99 นายอดิศร  เจ๊ะเต๊ะ รามันห์ศิริวิทย์ 

101 นางสาวเสาวนิตย์  ชูสงแสง บ้านวังพระเคียน 

102 นางสาวอารีนา  ยะโกะ บ้านตะโละหะลอ 

103 นางสาวฮูสนี  หะยีหะยอ บ้านตะโละหะลอ 

104 นายสุทธิพงศ์  ปานะ โพธิ์คีรีราชศึกษา 

105 นางสาวนูรีซัน  ดะมอ บ้านตะโละหะลอ 

106 นายอาวีดุล  ลาเต๊ะ บ้านตาเซะ 

107 นายมูฮัมหมัดฟิตรี  มามุ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 

108 นายอับดุลการิม  คูลี ธรรมวิทยามูลนิธิ 

109 นายฟานดี  มะมิง จรรยาอิสลาม 

110 นายวันฟาร์ดลี  แวอูเซ็ง วัดชลธราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 

111 นายอันดามัน  เกื้อสังข์ เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

112 นางสาวศิรีญา  หาสกุล ดารุลอูลูม 

113 นางสาวพาซียะห์  ดือเระ ภักดีวิทยา 

114 นางสาวกุลพัชญา  เหเล๊าะ เทศบาล 5 

115 นายอับดุลเลาะ  บือราเฮว บ้านอัยเยอร์เวง 

116 นายมูฮ าหมัดรุสดี  ดอเลาะ บ้านอัยเยอร์เวง 

117 นายอาดีล  หัสบู เฉลิมพระเกียรติฯยะลา 

118 นายวุฒิชัย  บินสาแหละ อาสาสุลดินวิทยา 
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119 นายวรวุฒ ิ หมัดดุเหล็ม บ้านท่าสาป 

120 นายซากีรีน  หมันยามีน บ้านตันหยงโป 

121 นายสุจริต  หลีมัน บ้านตันหยงโป 

122 นายอาด า  หลังกอลอ บ้านต ามะลังเหนือ 

123 นายอภินันต์  ปูหัด บ้านต ามะลังเหนือ 

124 นายอรัญ  มะสมัน บ้านตันหยงโป 

125 นายอันวา  ตูยง ธรรมวิทยามูลนิธิ 

126 นายอัครอม  จ ิ ร่มเกล้า 

127 นางสาวไซนะห์  มามะ กีฬาจังหวัดยะลา 

128 นายสุหทัย  ธุล ี ธีรวิทยา 

129 นายสุกรี  สาอ ิ บ้านตะโละหะลอ 

130 นายฟิตรี  มะยีนิ บ้านตะโละหะลอ 

131 นายฮัมดี  เจ๊ะเต๊ะ บ้านตะโละหะลอ 

132 นายการดี  กอเดร์ บ้านตะโละหะลอ 

133 นายฮัมดี  ตีเยาะ บ้านตะโละหะลอ 

134* นายซุรฮาน  มาเลาะ ดรุณศาสน์วิทยา 

135 นายมูฮ าหมัดสุกรี  สาเหาะ บ้านตะโละหะลอ 

136 นายมะยี อูมา บ้านตะโละหะลอ 

137 นายอาหมะบัสรี  มะนามิง บ้านตะโละหะลอ 

138 นายอาดีลีฟ  เจะซอ สามัคคีธรรมวิทยา 

139 นายศิริซัน  หะแว สามัคคีธรรมวิทยา 

140* นายวิศรุต  พรมบุญแก้ว อนุบาลละงู 

หมายเหตุ : เลขท่ีสมัครท่ีมีเครื่องหมาย *  ให้น าหลักฐานแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 2.0 มาแสดงในวันสอบด้วย (กรณีท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.0  
จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 
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ผู้ไมม่ีสิทธิ์สอบ จ านวน  6  คน 

เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

3 นายเกรียงไกร สารภาพ บ้านสะป ามงคลวิทยา อยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ 

20 นายบารมีรัฐ  ทองสุจริต เทศบาลต าบลปริก อยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ 

64 นายมูหาหมัดฮากีมิง  อะลีละ รอมาเนีย ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

65 นายอรรฆราม  ดารอแม รอมาเนีย ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

66 นายอิบรอฮิม  ดวงพาพล รอมาเนีย ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

100 นายรุสลัน  กามาเงิน กาบังพิทยาคม ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  1 มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
     

(ลงชื่อ) ............................................ 
     (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 
 
 
 
 


