
 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  

ตามประกาศประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา การรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น 

บัดนี้การประมวลผลการสอบด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้ สอบได้  จ านวน  72 คน  มี สิทธิ์ เ ข้ า เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4  โ รง เรี ยน เฉลิมพระเกีย รติ 
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร์  ย ะ ล า  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ต า ม บั ญ ชี แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ  
โดยเรียงล ำดับตำมคะแนนสอบ 

ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียนตามรายชื่อ ล าดับที่ 1-72 มารายงานตัว เพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ โดมหน้าหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา  
ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนบัญชีส ารองมารายงานตัวจนครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

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



 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
บัญชีรำยช่ือผู้สอบคัดเลือกเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ ปีกำรศึกษำ 2560 
เรียงล ำดับคะแนนสอบ จ ำนวน 72 คน  ส ำรอง  10 คน 

 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 

1 นางสาวนูรรีดา  หรงกุดัง อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ควนกาหลง สตูล 
2 นายชยณัฐ  พรหมจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
3 นางสาวทิพวรรณ  ธรรมคุณ จันทร์ประภัสสรร์อนุสรณ์ เบตง ยะลา 
4 เด็กชายพิชชากร  ศรีสมอ่อน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
5 นางสาวนัสรีย์  อาแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
6 เด็กหญิงอิลมัลฎา หะระตี บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
7 นายอะห์หมัด  ซีรอแม พัฒนาวิทยา เมือง ยะลา 
8 นางสาวลีนา  โดหามิ รามันห์ศิริวิทย์ รามัน ยะลา 
9 นางสาวสิรินันท์  ผลผลา เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
10 เด็กหญิงนุชอาศิลา  ตาอา บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
11 นางสาวมัสยู  ซามะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
12 นางสาวอามีนี สาและ เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รือเสาะ นราธิวาส 
13 นางสาวเกศินี สมพงษ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
14 นางสาวสุไรนี  มะสะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
15 นางสาวธิฌา  โปดา นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ ป่าบอน พัทลุง 
16 เด็กหญิงนิศากร  ชุมมณี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
17 นางสาวรอฮานี  แปะเนาะ คอยวียะห์วิทยา เบตง ยะลา 
18 นายฟาอีซุล  กาวี ยะลาวิทย์ปัญญานุสรณ์ เมือง ยะลา 
19 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิรัตน์ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 บันนังสตา ยะลา 
20 นายธีรเมธ  ยอดตุกา ธีรวิทยา เบตง ยะลา 
21 นางสาวโรสินีนาฎ  อับดุลเลาะ บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
22 นายฟารุส  อาแยกือจิ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
23 นางสาวสุไรดา  ยะโกะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
24 นางสาวซาวีญา  ลาเต๊ะ บ้านท่าสาป เมือง ยะลา 
25 เด็กหญิงปวิตรา บุญเลิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 
26 นางสาวมาริศา ปูโรง ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี 
27 นางสาวณัฐวดี  กกแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
28 นายอัมรินทร์  ขาวทอง วรนารีเฉลิม เมือง สงขลา 
29 นางสาวสุรนานี  กะลาแต เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
30 นางสาวกรรณิการ์  คงทน ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี 
31 นางสาวซูรีนา  สาแล๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
32 นางสาวสุพิชญา จันอ่อน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
33 เด็กหญิงนูรุลอัยมาน  หะยีมะ ดารุลอันวาร์ รือเสาะ นราธิวาส 
34 นางสาวอรวรรณ  สมัครไทย บ้านด้านสันติราษฎร์ เบตง ยะลา 
35 นางสาวนาอีมาน  แดวาดาแล บ้านท่าสาป เมือง ยาลา 
36 นางสาวมินตรา  มณีหิยา บ้านโกตาบารู เมือง ยะลา 
37 เด็กหญิงพัชรีดา  สูละ มะอาหัดอสิลามียะห์ (บาลอ) รามัน ยะลา 
38 เด็กหญิงจันทิมา  เลขมาศ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
39 นางสาวยุซรา มะเร๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
40 นายอับดุลเราะห์มาน  อุสมาน บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
41 นายคฑายุทธ์  ภู่ประเสริฐสรรค์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
42 นายบะห์ฮาเร็ม  ตูแก เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
43 นางสาวคอปือเสาะ  หะมะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
44 นางสาวนิตยา  คงพันธ์ บ้านโต ธารโต ยะลา 
45 นางสาวนาศรีลานี  มะลี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
46 นางสาวอารีนา  ปะจิ บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
47 นางสาวนูรียา  เจะโซะ คอยวียะห์วิทยา เบตง ยะลา 
48 นางสาวอาแอเสาะ หะมะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
49 นายจักรกฤษณ์  ไชยเอียด เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
50 นางสาวนายีย๊ะ บาโด เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
51 เด็กหญิงอามีนี  เจะตีรอกี บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
52 นางสาวพัชรวรรณ สะยุคงทน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
53 นางสาวนูรีดา  โสสากา บ้านโกตาบารู เมือง ยะลา 
54 นางสาวปัทมา วิชา ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี 
55 นางสาวสารีพ๊ะ  ตูแวมูดอ บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
56 เด็กหญิงซอฟียะห์  กายะกาเร็ง พัฒนาบาลอ รามัน ยะลา 
57 นางสาวจารุวรรณ รัตนกูล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 



 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม อ ำเภอ จังหวัด 
58 นางสาวรัตนาวลี  ชุมทอง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
59 นายวาดูรอฮะ เจะอาลี บ้านบาละ กาบัง ยะลา 
60 นางสาวนิยัสมีน ลอมา ดารุลฮูดาวิทยา รามัน ยะลา 
61 นายธีรภัทร  สังข์เพ็ชร เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
62 นางสาวอัลลิอัน  หะมิ มะอาหัดอสิลามียะห์ (บาลอ) รามัน ยะลา 
63 นางสาวนาเดีย  อาแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
64 นางสาวปัณฑิตา  หนูมณี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
65 นางสาวณัจญวา ยูโซะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
66 นายอาดือนัน  ยะโกะ ศรีฟารีดาบารู รามัน ยะลา 
67 นางสาวนูไรฮาน  กูเต๊ะ ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง ปัตตานี 
68 นางสาวนูรฮาซานา  แวหะมะ บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 
69 นายฮานาฟี รอแม พัฒนาบาลอ รามัน ยะลา 
70 เด็กหญิงรูกียานี  กูมอ มะอาหัดอสิลามียะห์ (บาลอ) รามัน ยะลา 
71 เด็กหญงิอัสวาตี  สาแลแม ธรรมวิทยามูลนิธิ เมือง ยะลา 
72 นางสาวนูรยาดา  บุวา บ้านโกตาบารู รามัน ยะลา 

ส ารองคนท่ี 1 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จันทรังษี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 2 นายภาณุพงศ์  จันอ่อน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 3 เด็กชายริฟดี  ดือราแม ศานติธรรม เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 4 นางสาวมาซีตะห์  ยูโซะ คอยวียะห์วิทยา เบตง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 5 นางสาวนูรีย๊ะ  สาแล คุรุชนพัฒนา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 6 นางสาวนุรมา สะมะแอ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 7 นางสาวนัฐาภรณ์  ฉิมพานะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 8 นางสาวอรอนงค์  พรหมจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 
ส ารองคนท่ี 9 นางสาวนูรัสมา  ตอแลมา พัฒนาบาลอ รามัน ยะลา 
ส ารองคนท่ี 10 นางสาวโสรญา เลขมาศ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา เมือง ยะลา 

 

หมำยเหตุ   
ให้ผู้ที่สอบได้ล ำดับที่  1-72 มารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  
ณ  โ ด ม ห น้ า ห อ ป ร ะ ชุ ม  โ ร ง เ รี ย น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร์  ย ะ ล า  
ในวันที่ 12 มีนำคม 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะด าเนินการเรียกนักเรียนบัญชีส ารองมารายงานตัวจนครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด 


