
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 256๔ 
                                                  ----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี
การศึกษา 256๔  ในระหว่างวันที่ ๑๙– 2๓ มีนาคม 256๔  บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่มา
สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตรวจดูรายชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อย และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4  มารายงานตัวเข้าสอบในวันที่  ๓-๔ เมษายน 256๔ เวลา 08.30 น.  ณ ห้องสอบโรงเร ียน                 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หากไม่มาในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบเข้าเรียนในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 
ประกาศ  ณ วันที่ 2๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หอ้งสอบ

1 011101A เด็กชำยนฤสรณ์ จันทรกุล ม.1 โรงเรียนนิคทสร้ำงตนเองธำรโต ฟุตบอล

2 011102A เด็กชำยฮำเซ็ม ลือแบซำ ม.1 โรงเรียนบำ้นบดีุ ฟุตบอล

3 011103A เด็กชำยมุอำริน เจ๊ะบู ม.1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ฟุตบอล

4 011104A เด็กชำยอำลีฟ สตำปอ ม.1 โรงเรียนพมิำนวทิย์นรำธวิำส ฟุตบอล

5 011105A เด็กชำยร่มเกล้ำ นำทองเจริญสุข ม.1 โรงเรียนเทศบำล4(ธนวถิี) ฟุตบอล

6 011101B เด็กชำยซำฟนี เซ็ง ม.1 โรงเรียนรำษฎร์วทิยำ ฟุตบอล

7 011102B เด็กชำยอับดุลกำรีม บนิมำมะ ม.1 โรงเรียนรำษ ำร์วทิยำ ฟุตบอล

8 011103B เด็กชำยณัฐวฒิุ ขุนจันทร์ ม.1 โรงเรียนบำ้นนิคมสร้ำงตนเองธำรโต ฟุตบอล

9 011104B เด็กชำยเสกสรรค์ ไชยบตุร ม.1 โรงเรียนบำ้นบำโหย ฟุตบอล

10 011105B เด็กชำยมูหมัหมัด สูหลง ม.1 โรงเรียนเพญ็ศิริ ฟุตบอล

11 011106B เด็กชำยธชัพล นวลลภ ม.1 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้10 ฟุตบอล

12 011107B เด็กชำยมูฮ ำหมัดซำฟคิ ภู่เงิน ม.1 โรงเรียนเทศบำล3(วมิุกตำยนวทิยำ) ฟุตบอล

13 011108B เด็กชำยนำอีม ศิริวลัลภ ม.1 โรงเรียนบำ้นยะหำ ฟุตบอล

14 011109B เด็กชำยฐิติกร พณิยศรี ม.1 โรงเรียนบำ้นศรีนคร ฟุตบอล

15 011110B เด็กชำยอับดุลฮำเล็ม ตอเล๊ำะ ม.1 โรงเรียนบเูกะจือฆำ ฟุตบอล

16 011111B เด็กชำยมุคลิส เจะมะ ม.1 โรงเรียนรัชตะ ฟุตบอล

17 011201A เด็กหญิงฟำเดียร์ มะแซ ม.1 โรงเรียนอำสินศึกษำ วอลเลย์บอล

18 011202A เด็กหญิงอัลยำณีย์ อูมำ ม.1 โรงเรียนเทศบำล1 (รำษฎรบ ำรุง) วอลเลย์บอล

19 011201B เด็กหญิงโซบนีำ กำซอ ม.1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ วอลเลย์บอล

20 011202B เด็กหญิงวลิดำห ์ตะบำรู ม.1 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ    วอลเลย์บอล

21 011203B เด็กหญิงสุรัยณี ดำโอ๊ะ ม.1 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ    วอลเลย์บอล

22 011204B เด็กหญิงซูณีตำ ดำมำลี ม.1 โรงเรียนบำ้นบดีุ วอลเลย์บอล

23 011205B เด็กหญิงนูรียะห ์สะมะแอ ม.1 โรงเรียนบำ้นบดีุ วอลเลย์บอล

24 011206B เด็กหญิงนูรฟำเรรำ มะลี ม.1 โรงเรียนบำ้นโกตำบำรู วอลเลย์บอล

25 011207B เด็กหญิงซำรีนำ สุวรรณประปำ ม.1 โรงเรียนบำ้นจำหนัน วอลเลย์บอล

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ปีการศึกษา 2564

(ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนกีฬา)

ห้องสอบท่ี 1
อาคาร 3 ห้อง 333
วันที่สอบ
3 เมษายน 2564
เวลาสอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย

เวลาสอบสัมภาษณ์
13.00 - 16.00 น. 



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หอ้งสอบ

26 011208B เด็กหญิงสุไรดำ แวหะมะ ม.1 โรงเรียนบำ้นทำ่ม่วง วอลเลย์บอล

27 011209B เด็กหญิงนูรวำณีย์ ปำกอ ม.1 โรงเรียนอนุบำลรือเสำะ วอลเลย์บอล

28 011301 เด็กชำยอนุวตัร์ กำระเกตุ ม.1 โรงเรียนเทศบำล5 เทศบำลเมืองปตัตำนี ตะกร้อ

29 011302 เด็กชำยฮำรีฟนี ดือเระ ม.1 โรงเรียนเทศบำล5 เทศบำลเมืองปตัตำนี ตะกร้อ

30 011303 เด็กชำยนัสรัน ยำลำ ม.1 โรงเรียนพฒันศำสตร์ ตะกร้อ

31 011304 เด็กชำยรีฟฮำน บำกอเซง ม.1 โรงเรียนบเูก๊ะจือฆำ ตะกร้อ

32 011305 เด็กชำยปวริศ สุวรรณัง ม.1 โรงเรียนเทศบำล3(วดัพทุธภมูิ) ตะกร้อ

33 011401 เด็กชำยเจฟฟรี สุหลง ม.1 โรงเรียนรัชตะวทิยำ มวยไทย

34 011402 เด็กชำยอำมีน มะแซมิง ม.1 โรงเรียนบำ้นมะรือโบตก มวยไทย

35 011403 เด็กชำยมะยำกี สำและ ม.1 โรงเรียนบำ้นทุ่งยำว มวยไทย

36 011501ญ เด็กหญิงนูรมำ  มะโซีะ ม.1 โรงเรียนบำ้นตำโงะ ปันจักสีลัต

37 011502ญ เด็กหญิงนูรีฮัน จิ ม.1 โรงเรียนบำ้นตันหยง ปันจักสีลัต

38 011503ญ เด็กหญิงนูรไฮมี คำเดร์ ม.1 โรงเรียนบำ้นตำโงะ ปันจักสีลัต

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนกีฬา)

ห้องสอบท่ี 2
อาคาร 3 ห้อง 334
วันที่สอบ
3 เมษายน 2564
เวลาสอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย

เวลาสอบสัมภาษณ์
13.00 - 16.00 น. 



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หอ้งสอบ

1 014101A นำยอำนนท ์มะดีเยำะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

2 014102A นำยอัฟนันทร์ ดอเลำะ ม.4 โรงเรียนอุดมศำสตร์วทิยำ ฟุตบอล

3 014101B นำยมะฮ์ดี ยะหร่ิง ม.4 โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยำคม ฟุตบอล

4 014102B นำยยัสลี คงถิ่น ม.4 โรงเรียนอรุณศำสน์วทิยำมูลนิธิ ฟุตบอล

5 014103B นำยกิตติพงัศ์ เด่นดำรำ ม.4 โรงเรียนอรุณศำสน์วทิยำมูลนิธิ ฟุตบอล

6 014104B นำยกอฟฟำร่ี ปำนกลำย ม.4 โรงเรียนอรุณศำสน์วทิยำมูลนิธิ ฟุตบอล

7 014105B นำยฟรุกรณ์ รำยอ ม.4 โรงเรียนตันหยงมัส ฟุตบอล

8 014106B นำยชำรีฟ ฆำเฆำะ ม.4 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง๒ ฟุตบอล

9 014107B นำยมูฮ ำหมัดซำรีฟนี มะนำสียะ ม.4 โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ ฟุตบอล

10 014108B นำยตัสมีร์ ดีมะดี ม.4 โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ ฟุตบอล

11 014109B นำยมูฮัมหมัด มะสมัน ม.4 โรงเรียนดำรุลมำเรฟมูลนิธิ ฟุตบอล

12 014110B นำยเศกสินต์ เจ๊ะเงำะ ม.4 โรงเรียนวดับอ่ทรัพย์ ฟุตบอล

13 014111B นำยภำนุพงศ์ สำและ ม.4 โรงเรียนเทศบำล๓(วมิุกตำยนวทิยำ) ฟุตบอล

14 014112B นำยสูไฮมี สำและเร๊ะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

15 014113B นำยริดวำน จรุรัตน์ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

16 014114B นำยซักคว ีแวหะยี ม.4 โรงเรียนสุทธศิำสนวทิยำ ฟุตบอล

17 014115B นำยอัฟกำร์ สำแม ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

18 014116B นำยมูฮัมหมัดอำรีฟนี มำมะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

19 014117B นำยอำดือนันท ์อำลี ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

20 014118B นำยอำรือกัล สะเดำะยูโซ๊ะ ม.4 โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ ฟุตบอล

21 014119B เด็กชำยซำรีฟ บนิกำเดร์ ม.4 โรงเรียนอิสลำมวทิยำทำน ฟุตบอล

22 014120B นำยมูฮัมหมัดอำซัม อูมำ ม.4 โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยำคม ฟุตบอล

23 014121B นำยซำรีฟ สอเหำะ ม.4 โรงเรียนบำ้นบำกง ฟุตบอล

24 014122B เด็กชำยอีรฟำน บนิยะเสำะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

25 014123B เด็กชำยนัสรูล บนิมะเก๊ะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

26 014124B เด็กชำยมะฮำวำวร์ี สังเกะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

27 014125B นำยต่วนอำกีฟ กูแมะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

28 014126B นำยมูฮ ำหมัดฟติรี สูดิง ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และกีฬา)

ห้องสอบท่ี 3
อาคาร 3 ห้อง 335
วันที่สอบ
3 เมษายน 2564
เวลาสอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

เวลาสอบสัมภาษณ์
13.00 - 16.00 น. 



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม ชนิดกีฬำ หอ้งสอบ

29 014127B นำยมูฮ ำหมัดซอฟ ีเส็งดอละ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ ฟุตบอล

30 014128B นำยอนัส เจ๊ะอูเซ็ง ม.4 เทศบำล 2 นรำธวิำส ฟุตบอล

31 014129B นำยนิซำฟอีีน อุเซ็ง ม.4 เทศบำล 2 นรำธวิำส ฟุตบอล

32 014130B นำยสเตฟำน เดชวรรณ ม.4 เทศบำล 1 นรำธวิำส ฟุตบอล

33 014131B นำยอนัส สะแลแม ม.4 เทศบำล 1 นรำธวิำส ฟุตบอล

34 014201A นำงสำวยำรีนิง แนลูแล ม.4 โรงเรียนประตูโพธิว์ทยำ วอลเลย์บอล

35 014202A นำงสำวนินูรีตำ อำลี ม.4 โรงเรียนตำร์เบยีวำตันมูลนิธิ วอลเลย์บอล

36 014201B นำงสำวซุลฟำ ซูโล ม.4 โรงเรียนตือบงิตีงี วอลเลย์บอล

37 014202B นำงสำวนูรีซัน ดือมำนี ม.4 โรงเรียนอุดมศำสตร์วทิยำ วอลเลย์บอล

38 014203B นำงสำวอัซวำนี เซ็ง ม.4 โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ วอลเลย์บอล

39 014204B นำงสำวอิลมี ดูกำลอ ม.4 โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ วอลเลย์บอล

40 014205B นำงสำวกัสตูรี บำฮำ ม.4 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์41จังหวดัยะลำวอลเลย์บอล

41 014206B นำงสำวนำรีมำน รอฮิง ม.4 โรงเรียนร่มเกล้ำนรำธวิำส วอลเลย์บอล

42 014301 นำยมุสลิม แฉะ ม.4 โรงเรียนดรุณศำสตร์ ตะกร้อ

43 014302 นำยกอมำรูดิน วำเลำะแต ม.4 โรงเรียนพระรำชประสงค์บำ้นทรำยขำว ตะกร้อ

44 014303 นำยอัซวำน เจะหลง ม.4 โรงเรียนบำ้นบำกง ตะกร้อ

45 014304 นำยอำลัน สะ ม.4 โรงเรียนบำ้นบำกง ตะกร้อ

46 014305 นำยอำหำหมัดอัฏฮำ ยะโกะ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯบำงปอประชำรักษ์ตะกร้อ

47 014306 นำยแวฮำเบล มะกือละ ม.4 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ตะกร้อ

48 014401 เด็กชำยธนพนธ ์สำและ ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ มวยไทย

49 014402 นำยซีเกมส์ มะหลี ม.4 โรงเรียนอัตตัรกียะหอ์ิสลำมียะห์ มวยไทย

50 014403 นำยธนวตัน์ ไชยบตุร ม.4 โรงเรียนบำ้นบำโหย มวยไทย

51 014404 นำยกิตติ พรหมทองแดง ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯยะลำ มวยไทย

52 014405 นำยมูฮัมหมัดมัสว ีลือบำน๊ะ ม.4 โรงเรียนจันประภสัสร์อนุสรณ์ มวยไทย

53 014502ช นำยอัมรี เจ๊ะอำแซ ม.4 โรงเรียนบำ้นมะรือโบตก ปันจักสีลัต

54 014501ญ นำงสำวณัฐชำ รำชมุณี ม.4 โรงเรียนบำ้นบเูก๊ะตำโมงฯ ปันจักสีลัต

55 014503ญ นำงสำวนูฮำฟำเต็ม เจ๊ะเล๊ำะ ม.4 โรงเรียนบำ้นบเูก๊ะตำโมงฯ ปันจักสีลัต

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และกีฬา)

ห้องสอบท่ี 4
อาคาร 3 ห้อง 336
วันที่สอบ
3 เมษายน 2564
เวลาสอบข้อเขียน
09.00 - 12.00 น.

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

เวลาสอบสัมภาษณ์
13.00 - 16.00 น. 


