
                                                                                          
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

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

ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม 256๔  นั้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

โดยให้มารายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
     - รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ (ออนไลน์ ตามลิงค์นี ้ http://gg.gg/report_m4) ภายในวันที่  ๒๗ 

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

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา (ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง) 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 

 (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา 

 

http://gg.gg/report_m4


ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 004 นายจิรวัฒน์ ไชยพาลา เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

2 010 นายรังสรรค์ ช่วยอินทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

3 011 นายอิสกันดัร หาระตี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

4 016 นายรอดา สีเดะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

5 024 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไซซิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

6 025 นางสาวธัญชนก ชูสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

7 013 นางสาวสุภัชรชา สุขสวัสด์ิ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

8 032 นางสาวอาตีฮะห์ สาและ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

9 041 นางสาวอานีตา เจะแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

10 048 นางสาวนัสรีณีย์ ตือบิงหม๊ะ บ้านบาละ

11 052 นางสาวศลิษา การภูธร เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

12 007 นางสาวรอฮานี แสแตแล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

13 009 นายซูเปียน เจะแม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

14 045 นางสาวศิราณีย์ สะการี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

15 003 นายนพเดช บัวแย้ม เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

16 015 นางสาวมนัตชนก มณีประวัติ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

17 053 นายอัสมาน อาบู อาสาสุลดินวิทยา

18 020 นางสาวนุรฮาซีกีม เล๊ะนุ๊ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

19 030 นางสาวนารีสา สามะเอะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

20 042 นางสาวนาซูฮา เละหนิ ภักดีวิทยา

21 043 นายอธิศ สุ่มมาตย์ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

22 019 นางสาวสาธิกา หาญณรงค์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

23 026 นางสาวอาภัสราพร ชูมณี เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

24 047 นางสาววรรณภา วิหาญ บ้านเยาะ

แนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ปีการศึกษา 2564

(ลงวันท่ี 25 เมษายน 2564)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)



ท่ี เลขประตัวผู้สอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

25 008 นายอารีฟ แบลือแบ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

26 027 นางสาวฟินดาว บุญจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

27 029 นางสาวอวาติฟ ยียูโซะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

28 002 นางสาวนัจวา สาแมหาดี ธรรมวิทยามูลนิธิ

29 021 นางสาวนูรีฟฟาน สาและ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

30 039 นายมะรูฟ เจะแม ก.ศ.น. อ าเภอสะบ้าย้อย

31 046 นายธีรภัทร์ ไชยเกตุ ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

32 014 นางสาวสุภัชรดา สุขสวัสด์ิ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

33 028 นางสาวนูรีซาน ดอเลาะเจะแต เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

34 034 นายซอบรี หะนะเต๊ะ ภักดีวิทยา

35 050 นางสาวอรณิชา ทองแกมนาค เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

36 006 นางสาวนิซูไฮนี เจ๊ะบู เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

37 012 นางสาวอัสมา ยีเร็ง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

38 038 นางสาวศิรภัสสร หนูแพ บ้านจุโป

39 044 นางสาวธวินันทร์ อัปกาญจน์ บ้านหนองหว้าโพธ์ิไทร

40 049 นางสาวนาดียา เดิมต าเตะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

41 004 นางสาวนัสรียา จือเลาะ ชุมชนวัดอัมพาวาราม

42 018 นายอิลฟาล สาแล๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

43 033 นายอีฟาน เจ๊ะแย เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

44 035 นางสาวฟาเดีย สาและรี บ้านตะโละหะลอ

45 003 นางสาวปาลิตา ปุโรง ชุมชนวัดอัมพาวาราม

46 036 นายมูฮัมหมัดไฟซู บือแน บ้านตะโละหะลอ

47 040 นางสาวนริศรา ยูโซะ ราชประชานุเคราะห์ 41

48 017 นางสาวซาตีกะห์ มะแซ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

49 005 นางสาวเสาวลักษณ์ นามสูงเนิน เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา



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

กรณีนักเรียนท่ีต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี
รายการ

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

กรณีนักเรียนท่ีต้องการอยู่หอพัก มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังรายการต่อไปน้ี

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)



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
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