
 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  

ตามประกาศประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา การรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น 

บัดนี้การประมวลผลการสอบด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้ สอบได้  จ านวน 105 คน มีสิทธิ์ เ ข้ า เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1  โ รง เรี ยนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยเรียงล ำดับตำมตัวอักษร 

ให้ผู้ มีสิทธิ์ เข้ า เรียนตามรายชื่ อดั งกล่ าว  มารายงานตัว  เ พ่ือเข้ า เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โดมหน้าหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ใน
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ  ณ  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                      (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
บัญชีรำยช่ือผู้สอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ ปีกำรศึกษำ 2560 
เรียงล ำดับตำมตัวอักษร จ ำนวน 105 คน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 

1 เด็กชายกลวัชร  ยอดคง เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

2 เด็กชายจิรศักดิ์  มะแดและ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

3 เด็กชายเจษฎากร โชควรรคนิต เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

4 เด็กชายซาฟีอีม  ดอเล๊าะ สาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

5 เด็กชายฐปกร  คงดี ประชาวิทยารังสรรค์ ศรีสาคร นราธิวาส 

6 เด็กชายฐิติพงศ์  กิ่งโพธิ์ เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

7 เด็กชายฐิรริชณ์  ศรีสว่าง นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา 

8 เด็กชายณวพัฒน์  บุญกาญจน์ เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

9 เด็กชายณัฐนันท์  แซ่เลื่อง เพ็ญศิริ เมือง ยะลา 

10 เด็กชายณัฐวัตร  ประพันธ์พจน์ เทศบาล 2  เมือง ยะลา 

11 เด็กชายธนกร  ดุลยรัตน์ นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา ยะลา 

12 เด็กชายธรีศักดิ์  ดีบุญธรรม ชุมชนบ้านแป้น สายบุรี ปัตตานี 

13 เด็กชายนนทชัย  บัวหลวง เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

14 เด็กชายนพดล  โยลัย บ้านตาชี ยะหา ยะลา 

15 เด็กชายนวดล  สุวรรณะ นิบงชนูปถัมภ์ เมือง ยะลา 

16 เด็กชายนวพล  จันทร์ทิตย์ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา 

17 เด็กชายนักรบ  ศรีทองงาม บ้านเหนือ (วัดล าพะยา) เมือง ยะลา 

18 เด็กชายนัฐวุฒิ  รอดป่อง ตชด.สังวาลย์วิท 4 ธารโต ยะลา 

19 เด็กชายนัสรูน  ตอแลมา พัฒนาบาลอ รามัน ยะลา 

20 เด็กชายนิธิกร  ดอนจิ๋วไพร บ้านบาละ กาบัง ยะลา 

21 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีทวีวัฒน์ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

22 เด็กชายฟาริด  กูบ ู เทศบาล 5 เมือง ยะลา 

23 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสว่าง นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 

24 เด็กชายภูวดล  โชติพิสัย เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เมือง ยะลา 

25 เด็กชายมนสิช  สอดสุข บ้านบาละ กาบัง ยะลา 

26 เด็กชายมะยูนุ  กะโด ตชด. นิคมพิทักษ์ราษฎร์ ธารโต ยะลา 

27 เด็กชายมาโนช  สาและ เทศบาล 5 เมือง ยะลา 

28 เด็กชายมูฮัมหมัดสัยดี  กะโด ต.ช.ด. นิคมพิทักษ์ราษฎร์ ธารโต ยะลา 

29 เด็กชายรัดวัน สายอทูลง บ้านคูวอ รามัน ยะลา 

30 เด็กชายรุสลัน กลูแป รังสีอนุสรณ์ เมือง ยะลา 

31 เด็กชายลุกมาน  ตะเจ๊ะตู บ้านจือนือแร เมือง ยะลา 

32 เด็กชายวงศากร  มะประสิทธิ์ นิบงพัฒนา เมือง ยะลา 

33 เด็กชายวราวุฒิ  ไชยล ายา บ้านบาละ กาบัง ยะลา 

34 เด็กชายวรินทร  สะทรรัมย์ ตชด.สังวาลย์วิท 4 ธารโต ยะลา 

35 เด็กชายวันชัย  อูเซ็ง บ้านยือโร๊ะ รามัน ยะลา 

36 เด็กชายวิศรุต  หมอเล็ก บ้านเหนือ (วัดล าพะยา) เมือง ยะลา 

37 เด็กชายศิรวิชร์  ปานทอง เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

38 เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิ์โสภณ เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

39 เด็กชายอนวรรธน์  จินดายล เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

40 เด็กชายอภิรักษ์  บาเก็ง บ้านเบอเส้ง เมือง ยะลา 

41 เด็กชายอภิรักษ์ บาเก็ง บ้านเบอเส้ง เมือง ยะลา 

42 เด็กชายอัซวา  เปาะลิเส็ง สุทธิรักษ์ จะนะ สงขลา 

43 เด็กชายอับดุลฮาดี  มะ เทศบาล 4 (ธนวิถี) ยะลา ยะลา 

44 เด็กชายอัฟนัน  บาโงยปะแต บ้านปะแต ยะหา ยะลา 

45 เด็กชายอาดัม  เละเลียมซา บ้านกาลูปัง รามัน ยะลา 

46 เด็กชายอามีน  เฮงบารู บ้านเกียรติ รามัน ยะลา 

47 เด็กชายอารฟาน  รอยิง บ้านปะแต ยะหา ยะลา 

48 เด็กหญิงกชพร  สุขส าราญ บ้านนาโอน รือเสาะ นราธิวาส 

49 เด็กหญิงกรกนก ยังอุ่น นิบงชนูปถัมภ์ เมือง ยะลา 

50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยางทอง นิบงชนูปถัมภ์ เมือง ยะลา 

51 เด็กหญิงเกณิกา  ทองเจริญ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 

52 เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วช่วง นิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต ยะลา 

53 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  รอมือลีเจ๊าะ บ้านสาเมาะ ระแงะ นราธิวาส 

54 เด็กหญิงชนัญธิดา  เขม้นกสิกิจ วัดล าพะยา เมือง ยะลา 

55 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยืนศรี เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

56 เด็กหญิงซัลวาณี  ซาบิต รัชตะวิทยา เมือง ยะลา 

57 เด็กหญิงซูรัยดา  มะเร๊ะ บ้านยือโร๊ะ รามัน ยะลา 

58 เด็กหญิงโซเฟีย  ล่าเต๊ะ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

59 เด็กหญิงญานิกา  ทัศนา สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ 

60 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทเลิศ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

61 เด็กหญิงนันทิตา  ผลไชย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา 

62 เด็กหญิงนุรฟาติน  ดาหะห์ บ้านเกียรติ รามัน ยะลา 

63 เด็กหญิงนูรไอรินดา  จาแน บ้านเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 

64 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  สะแลแม บ้านเขาตูม ยะรัง ปัตตานี 

65 เด็กหญิงบุษยมาศ  พรหมเอียด เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

66 เด็กหญิงปณิตา  ทองนวล บ้านสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 

67 เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมสูน รัชตะวิทยา เมือง ยะลา 

68 เด็กหญิงปรมี  ละอองแก้ว เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

69 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทาปลัด เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

70 เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีทอง วัดล าพะยา เมือง ยะลา 

71 เดก็หญิงฟาดีละห์  กาซอ บ้านนิบงพัฒนา เมือง ยะลา 

72 เด็กหญิงฟาติน  นิมะเต๊ะ บ้านยือโร๊ะ รามัน ยะลา 

73 เด็กหญิงฟาติน  แวบือซา บ้านบาละ กาบัง ยะลา 

74 เด็กหญิงฟาตินซาอิเราะห์ บือราเฮง บ้านนิบงพัฒนา เมือง ยะลา 

75 เด็กหญิงฟาตีน  ลูแม เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านไบท์) เมือง ยะลา 

76 เด็กหญิงฟาตีมะห์  สะแต นิบงพัฒนา เมือง ยะลา 

77 เด็กหญิงฟาวาตี  ยะโงะ บ้านจือนือแร เมือง ยะลา 

78 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ลาเซ็ง บ้านจือนือแร เมือง ยะลา 

79 เด็กหญิงมูนา  ฮะซิบุ บ้านจือนือแร เมือง ยะลา 



 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 

80 เด็กหญิงยาวีรี  ลาเต๊ะ บ้านยือโร๊ะ รามัน ยะลา 

81 เด็กหญิงรุจนา  อ่ิมเสา เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เมือง ยะลา 

82 เด็กหญิงรุสนา  นิมะเต๊ะ บ้านธารแร่ รามัน ยะลา 

83 เด็กหญิงรุสมาณี  มะนิ บันนังสตาอินทรฉัตรฯ  บันนังสตา ยะลา 

84 เด็กหญิงลลิตาภัทร  สุวรรณชาตรี บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ปะนาเระ ปัตตานี 

85 เด็กหญิงวัณวิศา  ยอดแก้ว เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) เมือง ยะลา 

86 เด็กหญิงแวนูรอัยนี  ละใบซอ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

87 เด็กหญิงศิริวรรณ  อักษรรัตน์ บ้านยะหา ยะหา ยะลา 

88 เด็กหญิงศุภรัตน์  ภูผาล ี บ้านส้อง 2 บันนังสตา ยะลา 

89 เด็กหญิงสร้อยเพชร  พรมแก้วขันธ์ บ้านโต ธารโต ยะลา 

90 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองราช บ้านจุโป ธารโต ยะลา 

91 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพรหม เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เมือง ยะลา 

92 เด็กหญิงสุมิตรา  สันติพงศ์ภักดี เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

93 เด็กหญิงอริสสา  พนม บ้านนิบงพัฒนา เมือง ยะลา 

94 เด็กหญิงอลิตา  บาเหม คชศิลา กาบัง ยะลา 

95 เด็กหญิงอังคณา  อินแสร์ บ้านตังกาเด็ง บันนังสตา ยะลา 

96 เด็กหญิงอัญญมณี  ดีบุญธรรม บ้านท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี 

97 เด็กหญิงอัฟนาน วาแวนิ บ้านจือนือแร เมือง ยะลา 

98 เด็กหญิงอัมพุชินี  เพชรเส้ง นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา 

99 เด็กหญิงอัสรีนา  มูซอ บ้านท่าสาป เมือง ยะลา 

100 เด็กหญิงอาทิตย์ยา  อินธิปัญญา ราชประชานุเคราะห์ 39 ระแงะ นราธิวาส 

101 เด็กหญิงอานีตา  อีซอมูซอ บ้านเกียรติ รามัน ยะลา 

102 เด็กหญิงอามาณีย์  แมแลแมง บ้านยือโร๊ะ รามัน ยะลา 

103 เด็กหญิงอามีนา  มูซอ บ้านยะหา ยะหา ยะลา 

104 เด็กหญิงอามีนา อะโปะสุรี เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เมือง ยะลา 

105 เด็กหญิงอิบตีซาม  มะแซ เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 
 

 
 


