
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 256๔ 
                                                  ----------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) ในวันที ่๔ เมษายน 256๔  นั้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้มารายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
     - รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ (ออนไลน์ ตามลิงค์นี้  http://gg.gg/report_smte ) ภายในวันที่  ๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๔ 
     - มอบตัว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 1๒.00 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา (ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง) 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 

http://gg.gg/report_smte


ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 011 นางสาวนูรีซัน ดือรามะ เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)

2 009 นางสาวรุสวาณี มะดรอฮิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 002 นางสาวซอฟียี เจ๊ะดี พัฒนาบาลอ

4 006 นางสาวนูรฮายาตี สีเดะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

5 014 นางสาววรรณนิสา รอดวงค์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

6 018 นางสาวอภิสรา ชูทอง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 017 นางสาวนัจวา ตาหยงมัส ราชประชานุเคราะห์ 41

8 010 นางสาวนาซีฟะห์ ตาเละ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

9 015 นายกันต์กวี มีชนะ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

10 008 นางสาวสุพันธิตรา แก้วของแก้ว เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

11 007 นางสาวอัสม๊ะ กามา เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

12 020 นางสาววรรณภา วิหาญ บ้านเยาะ

13 001 นางสาวอานีซา สามะ พัฒนาบาลอ

14 005 นางสาวอภิชาดา สวัสดี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

15 016 นางสาวพอตอนะห์ มีซา ภักดีวิทยา

16 019 นางสาวนุรฮาซีกีน สาเบ๊ะ ดารุลอุลูมวิทยา

17 012 นางสาวอัซซูวานี หะยีมานะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

18 013 นายจตุพล ข าเหลือ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีการศึกษา 2564

(ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม)



1. ใบมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียน (ปร้ินจำกประกำศน้ี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และน ำมำส่งในวันมอบตัว)

* หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

       -   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ

       -   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรประชำชนบิดำ จ ำนวน  1 ฉบับ

       -   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรประชำชนมำรดำ จ ำนวน 1 ฉบับ

       -   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรประชำชนผู้ปกครอง จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีไม่ใช่บิดำมำรดำ) 

         เอกสารท่ีต้องน ามาในวันมอบตัว

2. ใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 จบหลักสูตร (ฉบับถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 1 ฉบับ

3. เอกสำรค้ำงส่งในวันสมัครเรียน เช่น

    * หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่สำมำรถปร้ินใบมอบตัวมำได้ ให้มำรับใบมอบตัวท่ีโรงเรียนวันท่ี 1 พ.ค. 2564



ท่ี รวม
1 200
2 800
3 280

ท่ี รายการ จ านวน ราคา รวม
1 1,500
2 500
3 เส้ือล ำลอง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 3 ตัว 130 390
4 กำงเกงล ำลอง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 3 ตัว 130 390
5 เส้ือกีฬำ **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 2 ตัว 130 260
6 ผ้ำปูท่ีนอน/ปลอกหมอน-หมอนข้ำง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 1 ชุด 350 350

ท่ี รายการ จ านวน ราคา รวม
1 1,500
2 500
3 เส้ือล ำลอง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 3 ตัว 130 390
4 กำงเกงล ำลอง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 3 ตัว 130 390
5 เส้ือกีฬำ **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 2 ตัว 130 260
6 ผ้ำปูท่ีนอน/ปลอกหมอน-หมอนข้ำง **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน** 1 ชุด 350 350

ท่ี
1
2

รายการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

ค่ำบ ำรุงหอพัก (รำยภำคเรียน)
ค่ำประกันของเสียหำย - หอพัก (จ่ำยเพียงคร้ังเดียวแรกเข้ำ)

ค่ำบ ำรุงหอพัก (รำยภำคเรียน)
ค่ำประกันของเสียหำย - หอพัก (จ่ำยเพียงคร้ังเดียวแรกเข้ำ)

รายการค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนหอพัก ชาย

รายการค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนหอพัก หญิง

รายการ

เงินบริจำคเพ่ือกำรศึกษำ(รำยปี)
กระเป๋ำนักเรียน(นร.ต้องใช้ของโรงเรียนทุกคน) **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน**
สำยเข็มขัดพร้อมหัว(นักเรียน ชำย ม.ต้น  , นักเรียนหญิง ม.ปลำย, นักเรียน ชำย ม.ปลำย)

 **มีจ ำหน่ำยท่ีสหกรณ์โรงเรียน**
4 180

รายการค่าใช้จ่าย(นักเรียนทุกคน)

ค่ำประกันอุบัติเหตุ(รำยปี) (นักเรียนทุกคนต้องท ำประกันอุบัติเหตุทุกปีกำรศึกษำ)

กรณีนักเรียนท่ีต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี
รายการ

ค่ำสมัครสมำชิกสหกรณ์   5 บำท
ค่ำหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 10 บำท (ซ้ือได้ไม่เกินคนละ 100 หุ้น)

กรณีนักเรียนท่ีต้องการอยู่หอพัก มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี
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