
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เร่ือง รายชื่อผูมี้สิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ  

ประจำปีการศึกษา 2563 
                                                  ----------------------------------- 

ตามท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนปกติ ในวันท่ี ๗ มีนาคม 2563  นั้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้มารายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
- รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  วันท่ี  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- มอบตัว วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 001 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามวงค์ วัดล าพะยา
2 002 เด็กหญิงเวธนี  ชูสุวรรณ นิบงชนูปถัมภ์
3 003 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีโชติ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
4 004 เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนกุล รัชตะวิทยา
5 005 เด็กชายสิทธิเดช  แซ่ฮ่อ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
6 006 เด็กหญิงนัจวา  มูซอ บ้านปะแต
7 007 เด็กชายอารีฟีล  จิใจ ธารแร่
8 008 เด็กชายมูฮ าหมัดยะโกะ  สาและ ธารแร่
9 009 เด็กหญิงมุสลีมะห์  แวหะมะ บ้านตาเซะ
10 010 เด็กหญิงนูลีตา  แซ่หย่ี ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี

11 011 เด็กหญิงอัมริน  กาฬสงค์ บ้านนา
12 012 เด็กหญิงอัมรา  กาฬสงค์ บ้านนา
13 013 เด็กชายราชันย์  สัญญากิจ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
14 014 เด็กชายเอกรัตน์  ฟองประไพ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
15 015 เด็กหญิงวศินี  เม้ยขันหมาก นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
16 016 เด็กชายชนะชัย  จันทร์พอง รัชตะวิทยา
17 017 เด็กหญิงอานีฟาส  เจ๊ะเต๊ะ เทศบาล 4 (ธนวิถี)
18 018 เด็กชายซัยยาดีย์  ซาบิต รัชตะวิทยา
19 019 เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองบ่อ เทศบาล 4 (ธนวิถี)
20 020 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วกุล นิบงชนูปถัมภ์
21 021 เด็กหญิงนูริสาวาตี  อาแว ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี

22 022 เด็กชายสุไลมาน  สือมาแอ รังสีอนุสรณ์
23 023 เด็กหญิงอิลฮาม  มาสอ บ้านลากอ
24 024 เด็กชายนิติธร  ขุนนุช มานะศึกษา
25 025 เด็กหญิงแวสุรียา  สีเดะ บ้านบ่อหิน
26 026 เด็กหญิงจันทกานต์  อินทร์จันทร์ รังสีอนุสรณ์
27 027 เด็กชายอัครชัย  จินดารุก ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4
28 028 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ญสิน รัชตะวิทยา
29 029 เด็กหญิฟิตรีญา  ลาเซ็ง บ้านจือนือแร
30 030 เด็กหญิงวรกานต์  บุญละเอียด จิปิภพพิทยา

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ปีการศึกษา 2563

(ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
31 031 เด็กชายอะธิพงค์  เอียดแก้ว จิปิภพพิทยา

32 032 เด็กหญิงอรจิรา  ศุภนาม บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

33 033 เด็กชายพิชิตชัย  ศักดา ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

34 034 เด็กหญิงชลลดา  โพธ์ิงาม ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

35 035 เด็กหญิงอัลวาณีย์  แอดะสง บ้านนาเตย

36 036 เด็กหญิงชลธิชา  โพธ์ิงาม ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

37 037 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมจันทร์ อนุบาลยะลา

38 038 เด็กหญิงณาตาลี  มะประสิทธ์ิ ยะลาบ ารุงผดุงประชา

39 039 เด็กชายอานัส  ดีมะแอ ยะลาบ ารุงผดุงประชา

40 040 เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา นิบงชนูปถัมภ์

41 041 เด็กชายศักดิธัช  ช่อมณี ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

42 042 เด็กหญิงนูรอามาลิน  ฮูลูคาเร็ง บ้านเจาะบือแม

43 043 เด็กชายสุดท่ีรัก  ต้นโต เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

44 044 เด็กชายกรรชัย  ซ้ายขวา เทศบาล 4 (ธนวิถี)

45 045 เด็กชายฮาฟีซีณ เซะบารู บ้านยือโร๊ะ

46 046 เด็กชายภูมิศิษฎ์  สวนชาวไร่เงิน ต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

47 047 เด็กหญิงฮาฟีดา  รอมือลีเต๊ะ บ้านสาเมาะ

48 049 เด็กหญิงพุทธชาติ  เจริญศรี เพ็ญศิริ

49 050 เด็กชายจอร์แดน  บัยดูร่ี รัชตะวิทยา

50 053 เด็กหญิงเกตมณี  มือลอ บ้านนาข่อย

51 054 เด็กหญิงรัตติกาล  สาลี นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

52 055 เด็กชายชนศรณ์  บัวตุ่ม นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

53 056 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยเอียด บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

54 057 เด็กหญิงอมราวดี  อาสสมโพช เทศบาล 4 (ธนวิถี)

55 058 เด็กชายทศพงษ์  สุพร เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

56 059 เด็กหญิงอาฟีฟะห์   โต๊ะแม็งแก็ง บ้านลากอ

57 060 เด็กชายฟารุต  ดาโอ๊ะ เทศบาล 1 (บ้านสะเตง)

58 061 เด็กชายวิชัย  กรีพล เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

59 062 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยพรหม เทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

60 063 เด็กหญิงตัสมีย์  ยานยา บ้านร้ัวตะวัน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
61 064 เด็กหญิงฟาดีลัด  มาน๊ิ ศรีฟารีดาบารูวิทยา

62 065 เด็กหญิงอารีญา  เจะตีรอกี บ้านโกตาบารู

63 066 เด็กหญิงรุสนานี  มะยีดี บ้านสุโสะ

64 067 เด็กชายรุตฟีน  เด็ง บ้านบูเกะจือฆา

65 068 เด็กหญิงณัฐราวดี  สุขนิกร อนุบาลยะลา

66 069 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีรัตน์ บ้านคชศิลา

67 070 เด็กชายอนุเทพ  พละดี เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)

68 072 เด็กชายฟาร์เดล  ฮะดูแว บ้านโกตาบารู

69 073 เด็กหญิงยูสรีนา  เจะมิง ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 

70 074 เด็กหญิงมูรณี  วานิ ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 

71 075 เด็กชายอาลีฟ  สะอุ อนุบาลนราธิวาส

72 076 เด็กหญิงพรยมล  จันทมุณี บ้านบัวทอง

73 077 เด็กชายบัลกิส  สะเฮาะ เทศบาล 1 (บ้านสะเตง)

74 079 เด็กหญิงโซเฟีย  แสงสุวรรณ รัชตะวิทยา

75 080 เด็กหญิงนูรีซัน  บาราหาแม เทศบาลา 6 (วัดเมืองยะลา)

76 081 เด็กชายชุติไชย  ยอดแก้ว วัดอรัญวาสิการาม

77 082 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะแดและ บ้านบูเกะคละ
78 085 เด็กชายพรพิทักษ์  เพชรรัตน์ นิคมพัฒนาภาคใต้ 1


