
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประจำปีการศึกษา 256๔  
                                                  ----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)             
ในระหว่างวันที่ ๑๗– 2๑ มีนาคม 256๔ ประจำปีการศึกษา 256๔  บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
นักเรียนท่ีมาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตรวจดูรายชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อย  มารายงานตัวเข้าสอบในวันเสาร์       
ที่ ๒๗ มีนาคม 256๔ เวลา 08.30 น. ณ ห้องสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หากไม่มา    
ในวันเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี 2๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

1 001 เด็กหญิงนรมน  เจริญศรี เทศบาล 4

2 002 เด็กชายธนวิชญ์  ปานทอง เทศบาล 4

3 003 เด็กชายธนกร  ทองชู เทศบาล 3

4 004 เด็กหญิงนาอีมะฮ  ยูนุ  เทศบาล 3

5 005 เด็กหญิงมัสยา  เต้งเฉี้ยง เทศบาล 3

6 006 เด็กชายอรัณย์  เป่าเล้ียง เทศบาล 3

7 007 เด็กชายวงศกร  บัวพา เทศบาล 4

8 008 เด็กชายฮารีฟ  ไซซิง เทศบาล 4

9 009 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมาดสารณ เทศบาล 4

10 011 เด็กหญิงอังศุมาลี  พรทอง เทศบาล 3

11 012 เด็กชายอนัน  สุริวรณ์ เทศบาล 4

12 013 เด็กหญิงศุภนันท์  สีอ่อน เทศบาล 4

13 014 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุตร เทศบาล 3

14 015 เด็กชายศุภวิทย์  สีอ่อน เทศบาล 4

15 016 เด็กหญิงตัฟกิล  สะแต บ้านจือนือแร

16 017 เด็กหญิงนูรซูฮัยดา  ลงซอ เขื่อนบางลาง

17 018 เด็กชายสูลัยมาน  เหงบารู เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 019 เด็กหญิงจีระภา  ห้องเส้ง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

19 020 เด็กหญิงฮานีฟา  วาเด็ง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

20 021 เด็กหญิงกัรมี  มะกาแล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

21 022 เด็กหญิงนุสรา  สีสาน วชิรศึกษา

22 023 เด็กชายอิบรอฮิม  จิใจ ศานติวิทยา

23 024 เด็กหญิงซูเฟีย  ยาซิง ยะลาบ ารุงผดุงประชา

24 025 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  งอปูแล พัฒนาบาลอ

25 026 เด็กชายฟาฮัท  อูมาโมง รัชตะวิทยา

ปีการศึกษา 2564

(ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องสอบท่ี 1
อาคาร 3 ห้อง 333
วันที่สอบ
27 มีนาคม 2564
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

26 027 เด็กหญิงญาณิศา  สมพงษ์ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

27 028 เด็กชายปิยะพงศ์  แสงสีเมือง นิบงชนูปถัมภ์

28 029 เด็กหญิงปิยรัตน์  แก้วช่วง บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

29 030 เด็กหญิงฮานีฟะห์  แมปาซา บ้านทุง่เหรียง

30 031 เด็กหญิงอภิญญา  บุญมี เทศบาล 4

31 032 เด็กหญิงตัสนีมร์  กาเดย์ ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

32 033 เด็กหญิงวิลาสินี  นาวาทอง ไทยพัฒนา

33 034 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  สกุลทอง เทศบาล 4

34 035 เด็กหญิงโซไรยา  สาและ นิบงพัฒนา

35 036 เด็กชายอนุภัทท์  อินทร์จันทร์ สังวาลย์วิท 4

36 037 เด็กชายณัฐพล  มาตย์วิเศษ เทศบาล 3

37 038 เด็กหญิงนาดา  หล าหลี นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 10

38 039 เด็กชายจิรภัทร  แดนสูงเนิน นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 10

39 040 เด็กชายอัฟฟาน  ลาเต๊ะ ยือโร๊ะ

40 041 เด็กชายป้องเกียรติ  วงศ์ปนทอง นิบงชนูปถัมภ์

41 042 เด็กชายอารอฟัต  ยะรัง เพ็ญศิริ

42 043 เด็กหญิงซีตีอัยเซาะห์  แฉะ บ้านยะลา

43 044 เด็กหญิงโยษิตา  ยศถาวรีย์ นิบงชนูปถัมภ์

44 045 เด็กชายธนสิทธิ ์ เขจรรักษ์ เทศบาล 4

45 046 เด็กชายอนุชา  พละดี เทศบาล 3

46 047 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสว่าง นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ 1

47 048 เด็กชายรุสกี  เจ๊ะเม๊าะ บ้านนิบงพัฒนา

48 049 เด็กหญิงอลิศเฟีย  สะอะ ศรัทธาพิทยา

49 050 เด็กหญิงอิทธิยากร  วัฒนาพร บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

50 051 เด็กชายนฤเบศฐ์  มาหามะ เทศบาล 3

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องสอบท่ี 2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันที่สอบ
27 มีนาคม 2564
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

51 052 เด็กหญิงอิสคลาส  สะอุ บ้านเบอเส้ง

52 053 เด็กชายนฤนาท  มาหามะ เทศบาล 3

53 054 เด็กหญิงฐานิดา  พรหมมีฤทธิ์ รุ่งภิญโญ

54 055 เด็กหญิงกชภัส  ภัทรประกิตกุล รุ่งภิญโญ

55 056 เด็กชายศรัณวิทย์  สุกใส ตชด.บ้านตืองอ

56 057 เด็กหญิงปุญญาพร  จันทร์ชุม รัชตะวิทยา

57 058 เด็กชายณพงศกร  สมศิริ เทศบาล 3

58 059 เด็กชายสุธิพงศ์  รอดป่อง ตชด.สังวาลย์วิท 4

59 060 เด็กหญิงฑิฆมัพร  มีชนะ ตชด.สังวาลย์วิท 4

60 061 เด็กชายรุสสมิน  ยูโซะ อนุบาลดารุลฮาดิษ

61 062 เด็กหญิงสุไฮดา  สะหะโด บ้านนิบงพัฒนา

62 063 เด็กหญิงนาบีล๊ะ  มะแอ บ้านเกียรติ

63 064 เด็กชายจิรมธ  หาหมิ๊ บ้านบุดี

64 065 เด็กชายอันวา  กาโฮง เพ็ญศิริ

65 066 เด็กหญิงอารานี  ดอเลาะ บือมัง

66 067 เด็กหญิงนูรอีมาน  มีนา เพ็ญศิริ

67 068 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ศรีโครต บ้านวังพา

68 069 เด็กหญิงอันนูร  เฮาะมะสะเอะ ศูนย์การเรียนรู้ฮันนูร

69 070 เด็กชายอดิเทพ  นิลวิเชียร บ้านนิบงพัฒนา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องสอบท่ี 3
อาคาร 3 ห้อง 335
วันที่สอบ
27 มีนาคม 2564
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- สังคมศึกษาฯ
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

1 001 นางสาวโซรายา  อาแด ชุมชนบ้านพงสตา

2 002 นางสาวนัจวา สาแมหาดี ธรรมวิทยามูลนิธิ

3 003 นายนพเดช บัวแย้ม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 004 นายจิรวัฒน์ ไชยพาลา เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

5 005 นางสาวเสาวลักษณ์ นามสูงเนิน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

6 006 นางสาวนิซูไฮนี เจ๊ะบู เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 007 นางสาวรอฮานี แสแตแล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

8 008 นายอารีฟ แบลือแบ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

9 009 นายซูเปียน เจะแม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

10 010 นายรังสรรค์ ช่วยอินทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

11 011 นายอิสกันดัร หาระตี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

12 012 นางสาวอัสมา ยีเร็ง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

13 013 นางสาวสุภัชรชา สุขสวัสด์ิ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

14 014 นางสาวสุภัชรดา สุขสวัสด์ิ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

15 015 นางสาวมนัตชนก มณีประวัติ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

16 016 นายรอดา สีเดะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

17 017 นางสาวซาตีกะห์ มะแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 018 นายอิลฟาล สาแล๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

19 019 นางสาวสาธิกา หาญณรงค์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

20 020 นางสาวนุรฮาซีกีม เล๊ะนุ๊ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

21 021 นางสาวนูรีฟฟาน สาและ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

22 024 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไซซิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

23 025 นางสาวธัญชนก ชูสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

24 026 นางสาวอาภัสราพร ชูมณี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

25 027 นางสาวฟินดาว บุญจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีการศึกษา 2564

(ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ห้องสอบท่ี 4
อาคาร 3 ห้อง 336
วันที่สอบ
27 มีนาคม 2564
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม ห้องสอบ

26 028 นางสาวนูรีซาน ดอเลาะเจะแต เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

27 029 นางสาวอวาติฟ ยียูโซะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

28 030 นางสาวนารีสา สามะเอะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

29 032 นางสาวอาตีฮะห์ สาและ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

30 033 นายอีฟาน เจ๊ะแย เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

31 034 นายซอบรี หะนะเต๊ะ ภักดีวิทยา

32 035 นางสาวฟาเดีย สาและรี บ้านตะโละหะลอ

33 036 นายมูฮัมหมัดไฟซู บือแน บ้านตะโละหะลอ

34 037 นางสาววาสนา มะหมัด บ้านจุโป

35 038 นางสาวศิรภัสสร หนูแพ บ้านจุโป

36 039 นายมะรูฟ เจะแม ก.ศ.น. อ าเภอสะบ้าย้อย

37 040 นางสาวนริศรา ยูโซะ ราชประชานุเคราะห์ 41

38 041 นางสาวอานีตา เจะแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

39 042 นางสาวนาซูฮา เละหนิ ภักดีวิทยา

40 043 นายอธิศ สุ่มมาตย์ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

41 044 นางสาวธวินันทร์ อัปกาญจน์ บ้านหนองหว้าโพธิไ์ทร

42 045 นางสาวศิราณีย์ สะการี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

43 046 นายธีรภัทร์ ไชยเกตุ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

44 047 นางสาววรรณภา วิหาญ บ้านเยาะ

45 048 นางสาวนัสรีณีย์ ตือบิงหม๊ะ บ้านบาละ

46 049 นางสาวนาดียา เดิมต าเตะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

47 050 นางสาวอรณิชา ทองแกมนาค เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

48 051 นางสาวมุสลีฮา อับดุลเล๊าะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

49 052 นางสาวศลิษา การภูธร เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

50 053 นายอัสมาน อาบู อาสาสุลดินวิทยา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ห้องสอบที่ 5
อาคาร 3 ห้อง 337
วันที่สอบ
27 มีนาคม 2564
เวลาสอบ
09.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบ
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ
จ านวน 100 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน


