
 

 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 
 

                 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษและการรับนักเรียน     
เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้
โรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น                         

                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน       
ตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ 
 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ (สามารถรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ โดยตรงได้ที่โรงเรียนในโครงการสานฝัน     
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ หรือรายงานตัวและยืนยันสิทธิผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส http://www.sesao15.go.th)  

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕   
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕  

มอบตัวพร้อมส่งหลักฐานทางการศึกษาและส่งใบรับรองแพทย์  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่ ๑๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
 (นายปชานนท์    ชนะราวี) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tra-Khrut.gif


ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอัรฟัต วาเด็ง ฟุตซอล มุคตารีวิทยา
2 เด็กชายมูฮัมหมัดนัจดี บูยา ฟุตซอล บ้านบาตาปาเซ
3 เด็กชายไซฟุลเลาะห์ ยูโซ๊ะ ฟุตซอล บ้านเขาน้อย

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดีน จาหลง ฟุตบอล รือเสาะวิทยา
2 เด็กชายไฟซอล มามะ ฟุตบอล บ้านไอร์โซ
3 เด็กชายซูฮิลมี เง๊าะ ฟุตบอล สัมพันธ์วิทยา
4 เด็กชายฮารินทร์ ตอแลมา ฟุตบอล รือเสาะวิทยา
5 เด็กชายอับดุลเลาะ กีดี ฟุตบอล บ้านตามุง
6 เด็กชายอภินันต์ วงศ์ญาติแม้น ฟุตบอล แหลมทองวิทยา
7 เด็กชายฟัยซอล เปาะจิ ฟุตบอล บ้านมุคตารี
8 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรู บือซา ฟุตบอล บ้านกาเด็ง

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายมูฮ าหมัดไฟซู มอลอ วอลเลย์บอลชาย บ้านมะรือโบออก มิตรภาพท่ี 199
2 เด็กชายอาลิฟ เจะโซะ วอลเลย์บอลชาย เทศบาล 2 บ้านบาเละฮีเล
3 เด็กชายซอฮิบูฮาวี กาดง วอลเลย์บอลชาย บ้านกาลิซา
4 เด็กชายแวอีรือมัน ปะจูลี วอลเลย์บอลชาย บ้านมะรือโบออก มิตรภาพท่ี 199
5 เด็กชายคอดาฟี สะมะแอ วอลเลย์บอลชาย บ้านบริจ๊ะ
6 เด็กหญิงแวลีเม๊าะ สะมะโต๊ะ วอลเลย์บอลหญิง บ้านยะบะอุปการวิทยา
7 เด็กหญิงฟีราณี มะหะมะเด็ง วอลเลย์บอลหญิง บ้านมือและห์
8 เด็กหญิงซีตีอัซฟา มะเซ็ง วอลเลย์บอลหญิง อนุบาลรือเสาะ
9 เด็กหญิงศุทธินี สัปตาริน วอลเลย์บอลหญิง วัดราษฎร์สโมสร

10 เด็กหญิงวันวิสา เถกิงสุข วอลเลย์บอลหญิง วัดราษฎร์สโมสร

แนบท้ายประกาศรายช่ืผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตซอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายมฮัมหมัดคอรี มะเด็น ฮอกก้ีชาย รือเสาะวิทยา
2 เด็กชายกวินท์ แข่งขัน ฮอกก้ีชาย วัดราษฎร์สโมสร
3 เด็กชายปกรณ์ เทพธานี ฮอกก้ีชาย ตชด.สังวาลวิทย์ 4
4 เด็กชายมูฮ าหมัดอาลี หะมะ ฮอกก้ีชาย บ้านตามุง
5 เด็กหญิงซูไวบะห์ มีซา ฮอกก้ีหญิง บ้านมือและห์
6 เด็กหญิงซารูบัง กาเซาะ ฮอกก้ีหญิง บ้านมือและห์
7 เด็กหญิงอีฟตีฮาน สะหมานยะ ฮอกก้ีหญิง บ้านยะบะอุปการวิทยา
8 เด็กหญิงรินรณี ไหมเหลือง ฮอกก้ีหญิง ประชาวิทยรังสรรค์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายราอีฟ ดือราแม ฟุตบอล บ้านโต๊ะเว๊าะ
2 เด็กชายคิวอาฟาน มามะ ฟุตบอล เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
3 เด็กชายมุซตากีม ศรีตุลาการ ฟุตบอล บ้านสุไหงโก-ลก
4 เด็กชายฟีรดล ยูโซ๊ะ ฟุตบอล บ้านตาโง๊ะ
5 เด็กชายมูหามัดฟีรดาว สะมะแอ ฟุตบอล บ้านจะมาแกะ
6 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ ยา ฟุตบอล บ้านซรายอ
7 เด็กชายอดีน ยีระ ฟุตบอล เกษมทรัพย์
8 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน เจ๊ะสือแม ฟุตบอล เพลินพิศ
9 เด็กชายรุสลัน มะ ฟุตบอล บ้านโคกตา

10 เด็กชายตัรกีฟ ยายิ ฟุตบอล นิคมสร้างตนเองแว้ง
11 เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิบ สะมะแอ ฟุตบอล ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกตา)

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายซุลฟานัน สูหลง ปันจักสีลัต บ้านโต๊ะเว๊าะ
2 เด็กหญิงมารียา ลิมะเซ็ง ปันจักสีลัต เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
3 เด็กชายอิรฟาน สาและ ปันจักสีลัต บ้านสุไหงโก-ลก
4 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา บินมะอีซอ ปันจักสีลัต บ้านตาโง๊ะ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฮอกก้ี
ช่ือ-สกุล

- 2 -
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายนาอีม ไชรัตน์ ฟุตบอล พิมานวิทย์นราธิวาส
2 เด็กชายอับดุลรอฟีอูน  ยาซิง ฟุตบอล วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
3 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  แมเร๊าะ ฟุตบอล วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
4 เด็กชายอักรอม  บาโด ฟุตบอล แหลมทองวิทยา
5 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรู บือซา ฟุตบอล บ้านกาเด็ง
6 เด็กชายซุบฮานัส  ฮามะ ฟุตบอล มูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา
7 เด็กชายอนัส  ซือรี ฟุตบอล บ้านดูซงญอ
8 เด็กชายนัสราน  สาเม๊าะ ฟุตบอล โรงเรียนมุคตารีวิทยา
9 เด็กชายอัฟฮัม  เจะโซะ ฟุตบอล ราษฎร์วิทยา

10 เด็กชายมูฮัมหมัดอิเลียส  อิสลามกุล ฟุตบอล บ้านลุโบะปาเระ
11 เด็กชายนัสรี  แวอูมา ฟุตบอล บ้านบูเกะกอตอ
12 เด็กชายนาวาวี  มะนอ ฟุตบอล เทศบาล ๑ ราษฎรบ ารุง
13 เด็กชายมูฮัมมัดฟิตรี  ดือราแม็ง ฟุตบอล บ้านบูเกะกอตอ ส ารอง 1
14 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอล บูละ ฟุตบอล ดารุลอามาน ส ารอง ๒

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนร่มเกล้า  อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ชนิดกีฬาฟุตบอล

- ๓ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายพลวัฒน์ ทิพย์ยอแล๊ะ ฟุตบอล เมืองปัตตานี
2 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซัน มะสาแม ฟุตบอล บ้านบานา
3 เด็กชายมูฮัมมัดอัฟฎอล  สาและ ฟุตบอล อนุบาลปัญญาศาสตร์
4 เด็กชายซูเบร อาอาบี ฟุตบอล อนุบาลปัตตานี
5 เด็กชายมูฮ าหมัด  ดูมีแด ฟุตบอล ยะหร่ิง
6 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน อีซอ ฟุตบอล จงรักสัตย์วิทยา
7 เด็กชายมูฮ ามัดฮาซมิง ดอเลาะ ฟุตบอล บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)
8 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟัต โต๊ะมามง ฟุตบอล สัมพันธ์วิทยา
9 เด็กชายนิอามีน สาและ ฟุตบอล บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

10 เด็กชายนิเฟาวาซ มะมิง ฟุตบอล จงรักสัตย์วิทยา
11 เด็กชายซัมซูดีน เจ๊ะมะ ฟุตบอล บ้านต้นทุเรียน
12 เด็กชายอับดุลซาริฟ กอแล ฟุตบอล ยะหร่ิง
13 เด็กชายมูฮัมหมัดซัฮรูล อาแว ฟุตบอล ชุมชนวัดปิยาราม

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงนูรูลกิสมี สือแม็ง วอลเลย์บอลหญิง บ้านจาแบปะมิตรภาพท่ี 197
2 เด็กหญิงฮัสนีม       บือแน วอลเลย์บอลหญิง บ้านมูหลง
3 เด็กหญิงอาบีดียะฮ์ ลาเตะ วอลเลย์บอลหญิง บ้านมูหลง
4 เด็กหญิงฮนัน        อาแวยาลา วอลเลย์บอลหญิง ควนประ

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชนิดกีฬาฟุตบอล

- ๔ -

ช่ือ-สกุล

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอาณัฐ          สีปูเตะ ฟุตบอล บ้านเกาะตา
2 เด็กชายนูรนัสรู         เจ๊เตะ ฟุตบอล เทศบาล 3
3 เด็กชายสลามฮูดีน     มูพิมะ ฟุตบอล บ้านท่า
4 เด็กชายหมัดราฟากิม  ระเดหัส ฟุตบอล กระอาน
5 เด็กชายอัฟนาน        เจะพร ฟุตบอล บ้านทางงอ
6 เด็กชายอธิวัฒน์        วินาภรณ์ ฟุตบอล วัดะกรูด
7 เด็กชายณัฐพล         สุริพันธ์ ฟุตบอล บ้านตาชี
8 เด็กชายมูฮ าหมัดไฟศอล  โตะเลง ฟุตบอล บ้านท่าเรือ
9 เด็กชายเศรษฐวุฒิ     หนูบุญ ฟุตบอล บ้านโคกโพธ์ิ

10 เด็กชายวราเมธ        พรหมสุวรรณ ฟุตบอล บ้านโคกโพธ์ิ
11 เด็กชายอาทิตย์        อาลี ฟุตบอล จิปิภพพิทยา
12 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  โตะเลง ฟุตบอล ท่าเรือ
13 เด็กชายไนร์นาราม    มะอะหมีน ฟุตบอล บ้านทางงอ

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์          ยะฝาด วอลเลย์บอลหญิง บ้านสามยอด

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอัฟฟานดี ลีมาดาอิ ฟุตบอล อนุบาลศรีรามันห์
2 เด็กชายอาดือนันต์  สาแม็ง ฟุตบอล ต้นพิกุล
3 เด็กชายติณภพ   เลขาวิจิตร์ ฟุตบอล อนุบาลศรีรามันห์
4 เด็กชายอีลฮัม  เบ๊าหล่อ ฟุตบอล บ้านปล่องหอย

โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา      อ าเภอโคกโพธ์ิ    จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

- ๕ -

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายจิรายุ ย่องห้ิน ฟุตบอล วัดอรัญวาสิการาม
2 เด็กชายชิดนุพงศ์ อินทรสุวรรณ ฟุตบอล เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
3 เด็กชายตูแวอันวาร์ ลอมะ ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
4 เด็กชายวิรัตน์ชัย สามพันเย็น ฟุตบอล ศกร.ตชด.บ้านภักดี
5 เด็กชายมูฮัมมัดฟากีม แดเบาะ ฟุตบอล รัชตะวิทยา
6 เด็กชายมุสลีมีน อารง ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)
7 เด็กชายมุสลิม นิมะเต๊ะ ฟุตบอล บ้านยือโร๊ะ
8 เด็กชายเสริมศักด์ิ ขลิบปลอด ฟุตบอล เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
9 เด็กชายเจษฎา ขุนพัดกิจ ฟุตบอล เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า

10 เด็กชายพชรพล งามดี ฟุตบอล วัดอรัญวาสิการาม
11 เด็กชายอณวัจณ์ เหล่าศิลา ฟุตบอล เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงสุวพิชญานี หลวงชัย วอลเลย์บอลหญิง นิบงชนูปถัมภ์
2 เด็กหญิงธัชกมล แก้วทองประค า วอลเลย์บอลหญิง นิบงชนูปถัมภ์
3 เด็กหญิงมูรู ราแดง วอลเลย์บอลหญิง วัดรังสิตาวาส
4 เด็กหญิงนาซูฮา อดุลย์พิมาน วอลเลย์บอลหญิง บางนราวิทยา
5 เด็กหญิงปนัดดา ปานพุ่ม วอลเลย์บอลหญิง เทศบาล 4  (ธนวิถี)
6 เด็กหญิงโสภิดา แก้วแก้ว วอลเลย์บอลหญิง เพ็ญศิริ
7 เด็กหญิงฟัดลีนา สาและ วอลเลย์บอลหญิง บ้านลิมุด

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายฮารีฟ ยูโซะ เซปักตะกร้อ เทศบาล 6 (โคกเคียน)
2 เด็กชายวิรุฬห์ วิชชุรัตน์ เซปักตะกร้อ เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
3 เด็กชายรวิภาส สุขี เซปักตะกร้อ เทศบาล 4 (ธนวิถี)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

- ๖ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอิสมาแอ ศรีสวาท มวยไทย บ้านตะโละหะลอ
2 เด็กชายนิอามัน ยาซูโกะ มวยไทย บ้านรามัน
3 เด็กชายพิชญะ เส็มเล็ม มวยไทย บ้านไร่

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน ตอกอ ปันจักสีลัตชาย บ้านตันหยง
2 เด็กชายอาหามะ เพ็งเลาะ ปันจักสีลัตชาย บ้านตันหยง
3 เด็กชายอับดุลฮาซิ ดาเฮง ปันจักสีลัตชาย บ้านเกาะ
4 เด็กชายฟิรกัน เจ๊ะมุ ปันจักสีลัตชาย บ้านตันหยง ส ารอง
5 เด็กหญิงศิริพรณ์ ดอมะ ปันจักสีลัตหญิง เทศบาล 4 (ธนวิถี)

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายทัพพสาร เปาะซา ฟุตซอล อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)

2 เด็กชายจิรทีปต์ เหมือนสุข ฟุตซอล อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)

3 เด็กชายอธิการ ดือมาลี ฟุตซอล ธีระวิทยา

4 เด็กชายต่วนอานัส เด่นอุดม ฟุตซอล เทศบาล1 กาแปะ

5 เด็กชายณัฐพล อับดุลเลาะ ฟุตซอล อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)

6 เด็กชายอัรฟาน ซียง ฟุตซอล จาเราะปะไต

7 เด็กชายนวพล คงสม ฟุตซอล วชิรศึกษา

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงทักศณี แก้วกล่ า บาสเกตบอลหญิง จงฝามูลนิธิ

2 เด็กหญิงสาวิภา สารค า บาสเกตบอลหญิง จงฝามูลนิธิ

3 เด็กหญิงสาวิกา สารค า บาสเกตบอลหญิง จงฝามูลนิธิ

4 เด็กหญิงปพิชญา สุขงาม บาสเกตบอลหญิง จงฝามูลนิธิ

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตซอล

ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬามวยไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ช่ือ - สกุล

- ๗ -

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาบาสเกตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอับดุลมาลิก หมาดรา ฟุตบอล บ้านทางงอ   จ.สตูล
2 เด็กชายรัฐภูมิ พรหมาด ฟุตบอล บ้านเกตรี   จ.สตูล
3 เด็กชายอีดิลอัฎฮา เจะคาเดร์ ฟุตบอล เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตะลุบัน จ.ปัตตานี
4 เด็กชายภาคิน บือโต ฟุตบอล อนุบาลสตูล  จ.สตูล
5 เด็กชายซัลฟาน  อาลี ฟุตบอล เทศบาล 5 บ้านกาหยี  จ.ปัตตานี
6 เด็กชายอาลิฟ แยนา ฟุตบอล บ้านปะแต  จ.ยะลา
7 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟา  หะยีลาเต๊ะ ฟุตบอล บันนังสตาอินทรฉัตรฯ  จ.ยะลา
8 เด็กชายอัสรี บูดาเล็ง ฟุตบอล บ้านตาเนาะปูเต๊ะ  จ.ยะลา
9 เด็กชายอิคลาส อาลีมามะ ฟุตบอล บันนังสตาอินทรฉัตรฯ จ.ยะลา 

10 เด็กชายพิรดอม กาม๊ะ ฟุตบอล บ้านบูเก๊ะจือฆา จ.ปัตตานี
11 เด็กชายณัฐพล เท่งนา ฟุตบอล ดารุลมาอาเรฟ  จ.สตูล ส ารอง 1
12 เด็กชายอับดุลเลาะ สวาลีม ฟุตบอล บ้านกุบังจามัง  จ.สตูล ส ารอง 2
13 เด็กชายชาบิล หมัดสกุล ฟุตบอล บ้านทุ่ง  จ.สตูล ส ารอง 3

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอาชวิน ดอกดวง กรีฑาชาย วัดโคกสมานคุณ
2 เด็กชายขวัญปภัสร์ โดหมาด กรีฑาชาย บ้านนาทวี
3 เด็กชายอินทิรา อินทร์สังข์ กรีฑาชาย บ้านาทวี
4 เด็กชายนฤเบธ ชูเงิน กรีฑาชาย วัดบ้านลุ่ม
5 เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์รัตน์ กรีฑาชาย อนุบาลสตูล
6 เด็กชายพชฏ หลวงพนัง กรีฑาชาย อนุบาลสตูล
7 เด็กชายเนรมิต รัตถิวัลย์ กรีฑาชาย บ้านเก่า
8 เด็กชายจิรภิญญา เพชรทองอยู่ กรีฑาชาย บ้านป็อง
9 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสวัสด์ิ กรีฑาชาย บ้านสม๊อง

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬากรีฑา

ช่ือ-สกุล

- ๘ -
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  อ าเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายอริสมันต์ อาแว ฟุตบอล บ้านนาทวี
2 เด็กชายกันตวิชญ์ ทองค า ฟุตบอล บ้านนาทวี
3 เด็กชายศักรินทร์ ใหม่แก้ว ฟุตบอล วัดบ้านลุ่ม
4 เด็กชายศิรพัฒน์ ลันเด ฟุตบอล บ้านทรายขาว
5 เด็กชายวิชชากร เรืองแก้ว ฟุตบอล บ้านนาทวี
6 เด็กชายภูมิพัฒน์ พงศ์ภัคธนวัฒน์ ฟุตบอล บ้านทรายขาว
7 เด็กชายธนากร โต๊ะหมอ ฟุตบอล บ้านเก่า
8 เด็กชายฟาโรส ท้ิงแหล๊ะ ฟุตบอล บ้านน้ าลัด
9 เด็กชายชัชฤทธ์ิ กอผจญ ฟุตบอล บ้านกะทิง

10 เด็กชายประธาน เพ็ชรรัตน์ ฟุตบอล บ้านล าไพล
11 เด็กชายดุษฎี สมาคม ฟุตบอล บ้านล าไพล
12 เด็กชายภาณุวิชญ์ เขียนแก้ว ฟุตบอล บ้านกะทิง
13 เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรน้อย ฟุตบอล บ้านทรายขาว
14 เด็กชายศรายุทธ คงเพชร ฟุตบอล บ้านกะทิง
15 เด็กชายศุภลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ ฟุตบอล บ้านใหม่
16 เด็กชายมุขตาร ลูกสะเดา ฟุตบอล เทศบาลบ้านสะเดา
17 เด็กชายธนภัทร เกล้ียงมณี ฟุตบอล บ้านเก่า
18 เด็กชายปิติพัฒน์ ก้ิมบัว ฟุตบอล บ้านนาทวี
19 เด็กชายนันทกรณ์ บุญพิทักษ์ ฟุตบอล บ้านนาทวี
20 เด็กชายวงศกร พวงแก้ว ฟุตบอล บ้านนาทวี
21 เด็กชายทบทวน ทองรักษ์ ฟุตบอล มหิดล
22 เด็กชายวิวรรธน์ อินทรสงเคราะห์ ฟุตบอล บ้านาทวี ส ารอง 1
23 เด็กชายคณาธิป ด าแก้ว ฟุตบอล เทศบาลต าบลนาทวี ส ารอง 2
24 เด็กชายกันทรากร สีด า ฟุตบอล เทศบาลต าบลนาทวี ส ารอง 3

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีสวัสด์ิ วอลเลย์บอลหญิง บ้านนาทวี
2 เด็กหญิงนันทวดี บุญช่วย วอลเลย์บอลหญิง บ้านนาทวี
3 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต กุมาร วอลเลย์บอลหญิง บ้านกะทิง

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดกีฬาฟุตบอล

- ๙ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายธนัญชกร ทองแก้ว เซปักตะกร้อ บ้านนา
2 เด็กชายณัฐวัตร สุรินทร์ต๊ะ เซปักตะกร้อ เอ้ินวิทยานุสรณ์
3 เด็กชายอนุพงค์ ศรีเพชร เซปักตะกร้อ เอ้ินวิทยานุสรณ์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายชยธร สอหมาน มวยไทย บ้านนา
2 เด็กชายเกียรติศักด์ิ ศรีสุข มวยไทย บ้านนาปรัง
3 เด็กชายพงศธร หมานสะอิ มวยไทย บ้านโมย
4 เด็กชายสิรวิชญ์ เส้งอ่ิม มวยไทย คลองกวาง เขาวัง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
ช่ือ-สกุล

- 10 -
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬามวยไทย



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายนิบุสตัน ลอแม ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
2 นายมุสลีมีน มาลียา ฟุตซอล บ้านบริจ๊ะ
3 นายอิมรอน บือราเฮง ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
4 นายอัสมาวี เจ๊ะนุ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
5 นายซูกิฟลี มะดง ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
6 นายลุกมัน สามะ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
7 นายอาดัมม์ แวหามะ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
8 นายซูฮัยมี เจ๊ะเต๊ะ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
9 นายต่วนอาฮาหมัดซากีรีน ต่วนยูนุ๊ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์

10 นายมูฮามะอ ามือราง สามะ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์
11 นายปรเมศ ยูโซ๊ะ ฟุตซอล รือเสาะชนูปถัมภ์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายกัสฟี วาเต๊ะ ฟุตบอล กศน.กะลุวอเหนือ
2 นายมูฮัมหมัดฟิตรี มามะ ฟุตบอล เวียงสุวรรณวิทยาคม
3 นายอิมรอน มาแจ ฟุตบอล เทศบาล 5 บ้านกายี
4 นายมูหัดมะอามิน มามะ ฟุตบอล สวยพระยา
5 นายลุตฟี กูโน ฟุตบอล เวียงสุวรรณวิทยาคม
6 นายมูฮัมหมัดดาเนียร์ มะเย็ง ฟุตบอล รือเสาะชนูปถัมภ์
7 นายอาลีฟ มูซอ ฟุตบอล รือเสาะชนูปถัมภ์
8 นายฟาซรัน เดียได ฟุตบอล รอมาเนีย
9 นายอับดุลเลาะ การียา ฟุตบอล รอมาเนีย

10 นายริฎวาน มะปีเยาะ ฟุตบอล รอมาเนีย
11 นายมูฮัมหมัดอิฟฟาน ดีเยาะ ฟุตบอล ดรุณศาสน์วิทยา
12 นายมูฮัมหมัดอามีน ดือราแม ฟุตบอล ชุมชนบ้านซากอ
13 นายอิรฟาน ดอเลาะ ฟุตบอล เทศบาล 2

แนบท้ายประกาศรายช่ืผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฟุตซอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูฮ าหมัดฟิตรี เจะหะ วอลเลย์บอลชาย สวนพระยาวิทยา
2 นายอีรฟัน มะลี วอลเลย์บอลชาย ดารุสสาลาม
3 นายฮานาน วาแม็ง วอลเลย์บอลชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
4 นายอันวาร์ แตระซอ วอลเลย์บอลชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
5 นายซูไฮมิง สาแม วอลเลย์บอลชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
6 นายมูฮัมมัดอีรฟัน นุแมนะ วอลเลย์บอลชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
7 นางสาวนิสรีน อุสมา วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
8 นางสาวอานีฟ ดาราแม วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
9 นางสาวสุมีณา ตีมุง วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์

10 นางสาวสีตีซูบิลละห์ มะเซ็ง วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
11 นางสาวสุธีมนต์ ตุกังหัน วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
12 นางสาวอัสนา สะเอ็ม วอลเลย์บอลหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
13 นางสาวปาริตา เตาวะโต วอลเลย์บอลหญิง บ้านวังปริง

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายแวอามีรูฮากีมิง เจะสมอเจะ ฮอกก้ีชาย บ้านบริจ๊ะ
2 นายนัสรัน ดอเลาะ ฮอกก้ีชาย บ้านบริจ๊ะ
3 นายฟาอิส ค าสายอินทร์ ฮอกก้ีชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
4 นายอาฟิส หะยีดาโอะ ฮอกก้ีชาย รือเสาะชนูปถัมภ์
5 นายมูฮัมหมัด มูซอ ฮอกก้ีชาย แสงธรรมวิทยา
6 นายรอมฎอน ลาเตะ ฮอกก้ีชาย ชุมชนบ้านซากอ
7 นางสาวกัรมี มะแซ ฮอกก้ีหญิง บ้านตะโละหะลอ
8 นางสาวซาฟีนา แวดาลอ ฮอกก้ีหญิง ชุมชนบ้านซากอ
9 นางสาวอานีฟะ รือสะ ฮอกก้ีหญิง ชุมชนบ้านซากอ

10 นางสาวดาซีนี แบเลาะ ฮอกก้ีหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
11 นางสาวนูรฟาฏิน เซะหะ ฮอกก้ีหญิง ดารุสสาลาม
12 นางสาวนูรวัลด้า ยาง้ะ ฮอกก้ีหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
13 นางสาวนูรอาซีกิง สาอะ ฮอกก้ีหญิง รือเสาะชนูปถัมภ์
14 นางสาวพาตีเมาะ เด็งลา ฮอกก้ีหญิง บ้านตะโละหะลอ

- ๒ -
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฮอกก้ี

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูนีร ยูโซ๊ะ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

2 นายวันอสวาดี สุทัย ฟุตบอล รอมาเนีย

3 นายอับดุลวารีส ลอเด็ง ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

4 นายซุลฟะห์มี อารอมะ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

5 นายต่วนนาเบล ตวันเยะ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

6 นายฮิบบาน เด็ง ฟุตบอล ดรุณศาสตร์วิทยา

7 นายนินัสรี เจ๊ะอาลี ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

8 นายอามีรูซะห์มี ดือราโอะ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

9 นายยุฟรัณ อาลี ฟุตบอล เจริญศาสตร์

10 นายอานัส บินเจ๊ะแว ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

11 นายมูฮ าหมัดฟิรเดา เจ๊ะอารง ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

12 นายสุธาวี ดาวพัฒนพงศ์ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

13 นายอัฟนัน สะมาย ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

14 นายอาซีซี หะยีเซ็ง ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

15 นายอัฟฟาน เจ๊ะอิ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

16 นายมุสตากีม หะมะตีเม๊าะ ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

17 นายอิควาน มะเม็ง ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

18 นายอัสรี อูมา ฟุตบอล มัธยมสุไหงปาดี

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอาฟานดี สาเล็ง วอลเลย์บอลชาย แสงธรรมวิทยา

2 นายมูฮัมมะอัลฮากัม มะนอ วอลเลย์บอลชาย อิสลามอนุศาสน์

3 นายมุสตากีม ดือเลาะ วอลเลย์บอลชาย บ้านมูโนะ

4 นายมูฮ าหมัดซาฟาริ หะยีมะเซ็ง วอลเลย์บอลชาย ผดุงมาตร

5 นางสาวต่วนฮุสนาย์ ดาโอ๊ะ วอลเลย์บอลหญิง มัธยมสุไหงปาดี

6 นางสาวนูรเดียนา ลีมิง วอลเลย์บอลหญิง บ้านเจาะเกาะ

7 นางสาวฟาซีรา อาแวเง๊าะ วอลเลย์บอลหญิง บ้านมูโนะ

8 นางสาวอมีราซาฮีรา อูมา วอลเลย์บอลหญิง บ้านบูเกะตาโมง

- ๓ -
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายเนาว๊าฟ สะมะแอ บาสเกตบอลชาย มัธยมสุไหงปาดี

2 นายปิตินันท์ พ้นภัย บาสเกตบอลชาย มัธยมสุไหงปาดี

3 นายอิคลาส มาฮะ บาสเกตบอลชาย เทศบาล 4 บ้านทรายทอง

4 นายมูฮัมมัดฟิตรี ยาคอ บาสเกตบอลชาย สากอ

5 นายธีรเดช บาเหะ บาสเกตบอลชาย เทศบาล 4 บ้านทรายทอง

6 นายปรเมศวร์ ขันติวงศ์ บาสเกตบอลชาย มัธยมสุไหงปาดี

7 นางสาวฟาตีฮะห์ ยายา บาสเกตบอลหญิง มัธยมสุไหงปาดี

8 นางสาวนราพร บุญช่วย บาสเกตบอลหญิง มัธยมสุไหงปาดี

9 นางสาวนูรูอัยซ๊ะ ยาลี บาสเกตบอลหญิง มัธยมสุไหงปาดี

10 นางสาวสุธิดา เทพนิมิตร บาสเกตบอลหญิง มัธยมสุไหงปาดี

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูฮ าหมัดฆาร์ซาณีร์ เจ๊ะดือราแม ปันจักสีลัตชาย บูเกะตาโมง

2 นางสาวอารียา ผายพิมพ์ ปันจักสีลัตหญิง มัธยมสุไหงปาดี

3 นางสาวนูรอาซีกีน เจ๊ะมะ ปันจักสีลัตหญิง มัธยมสุไหงปาดี

4 นางสาวนาตาซา มามะ ปันจักสีลัตหญิง บูเกะตาโมง

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต 

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

- ๔ -
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูหาหมัดอาซรา เจ๊ะเลาะ ฟุตบอล ร่มเกล้า
2 นายมูฮ าหมัดฟาฮัม เจ๊ะเลาะ ฟุตบอล นะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
3 นายธนาดล อาแว ฟุตบอล ระโนดวิทยา
4 นายอับดุลวาริส  หะยีอับดุลเล๊าะ ฟุตบอล อิสลามวิทยาทาน
5 นายนรินทร์ อูมา ฟุตบอล ร่มเกล้า
6 นายบิสมี บากา ฟุตบอล ร่มเกล้า
7 นายลุกมาน ดามาแล ฟุตบอล ร่มเกล้า
8 นายซุบบะฮา  ยา ฟุตบอล ร่มเกล้า
9 นายอาลีฟ  อาแว ฟุตบอล ร่มเกล้า

10 นายซูไลมัน          วาเต๊ะ ฟุตบอล ร่มเกล้า
11 นายอาสุวัน          บีมอ ฟุตบอล บ้านสาเมาะ
12 นายมัยซิร            สาแม ฟุตบอล ร่มเกล้า
13 นายศุภฤกษ์         ยะยือริ ฟุตบอล ร่มเกล้า
14 นายซิดดิก           สิบแส ฟุตบอล ร่มเกล้า
15 นายอัซฟา          แวกาจิ ฟุตบอล ร่มเกล้า
16 นายมูฮัมหมัดซะห์มี     เปาะนา ฟุตบอล ร่มเกล้า
17 นายอิลฟาน       หะยีปะดอ ฟุตบอล รอมาเนีย
18 นายอะฟันดี       เจ๊ะยะปา ฟุตบอล บ้านศาลาใหม่
19 นายอาซูวัล        บินหามะ ฟุตบอล ร่มเกล้า ส ารอง 1
20 นายกูแวนัสรัน      กุสุหลง ฟุตบอล ร่มเกล้า ส ารอง ๒

- ๕ -
โรงเรียนร่มเกล้า  อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายฟิรดาวส์ แวยูนุ ฟุตบอล ดารุลฟุรกอน
2 นายมูฮ าหมัดอารีฟิน บาโงย ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
3 นายมูฮัมหมัดซะห์ดัม ลาโบะ ฟุตบอล ดาราวิทยา
4 นายอับดุลเล๊าะฮ์ ฮามุ ฟุตบอล บ้านกาหน๊ัวะ
5 นายอุสือมาน จาหลง ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
6 นายฟิร์ดาวส์ อับดุลเลาะ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
7 นายอัรฟาน มะ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
8 นายบะฮ์ซัน สะมะแอ ฟุตบอล บ้านสาเมาะ
9 นายอานัส ดีเยาะ ฟุตบอล บ้านสาเมาะ

10 นายรุคซาน เจ๊ะคอ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
11 นายอับดุลการีม ดือราแม ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
12 นายอับดุลอาซิ ซิกะ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
13 นายมาหามัดบักรีย์ จิหามาต์ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา
14 นายอัสรี สาแม ฟุตบอล บ้านบาลูกายาอิง
15 นายนิสฟู อีลา ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
16 นายฟุรกอน แวแนะ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
17 นายมูฮัมหมัดฟะฮ์มี ตือละเจ๊ะซอ ฟุตบอล บ้านกาลิซา
18 นายนูรดิง หะยีกะจิ ฟุตบอล บ้านมูโนะ
19 นายนัฐวัฒน์ เบ็ญจุฬามาศ ฟุตบอล ดารุลฟุรกอน
20 นายมูฮัมหมัดซ์รูล แวยูโซ๊ะ ฟุตบอล ดารุสสาลาม
21 นายอิลฮัม กาดง ฟุตบอล บ้านจะแนะ
22 นายอับดุลฮากีม สะมะแอ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
23 นายนิอามีรูลฟะห์มี วาโมง ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
24 นายอับดุลบาซิ ดาราโอ๊ะ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
25 นายหะกีม ฮาเล็ง ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
26 นายนาวาวี สียา ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
27 นายมูฮ าหมัดรุสลัน อาแซ ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา
28 นายซาฟีกีน อุเซ็ง ฟุตบอล แสงธรรมวิทยา
29 นายฮัมดานี สุรินทร์ ฟุตบอล รอมาเนีย(มูลนิธิ)
30 นายอัฟฮัม ซ าเซ็ง ฟุตบอล สวนพระยาวิทยา

- ๖ -

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูฮัมหมัดนาฟี เจ๊ะและ ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
2 นายอัลฮาร เจ๊ะนิ ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
3 นายชัรฟาน ดือราแม ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
4 นายมูฮัมหมัดซานูซี ยูโซะ ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
5 นายอดินันท์ ยีดอเลาะ ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
6 นายวันอับดุลคอลิก แวสแลแม ฟุตบอล สุวรรณไพบูลย์
7 นายอัลฟาติฮ หามะ ฟุตบอล พีรยานาวินคลองหินวิทยา
8 นายอาบูตัลฮา กาเต๊ะ ฟุตบอล มุสลิมพัฒนศาสตร์
9 นายอนุชา มะยูโซ๊ะ ฟุตบอล แสงธรรมวิทยา

10 นายบูรฮัน เจ๊ะหะ ฟุตบอล แสงธรรมวิทยา
11 นายมูฮัมหมัดอัลอามีน แนแว ฟุตบอล บ้านฝาง
12 นายมูฮัมหมัดอัฟฟาน มามะ ฟุตบอล ท่าข้ามวิทยาคาร
13 นายซูไลมัน วาเต๊ะ ฟุตบอล ร่มเกล้า
14 นายอุไซมีน อาบูบากา ฟุตบอล ดารุลอูโลมนิบงบารู
15 นายปิยะวุฒิ ปูซู ฟุตบอล แสงธรรมวิทยา

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายแวนูฮัน      วามิง วอลเลย์บอลชาย สุวรรณไพบูลย์
2 เด็กชายทักษ์ดนัย    ขันทอง วอลเลย์บอลชาย เดชะปัตตนยานุกูล
3 นายซอลาฮุดดีน  เจ๊ะเงาะ วอลเลย์บอลชาย ราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
4 นายอัสรี          แวกะจิ วอลเลย์บอลชาย ศิริราษฎร์สามัคคี
5 นางสาววิรดา         สาหะ วอลเลย์บอลหญิง บ้านฝาง
6 นางสาวคอดีเยาะห์   สมาแอ วอลเลย์บอลหญิง บ้านฝาง
7 นางสาวฟาตียะห์     เวาะเดร์ วอลเลย์บอลหญิง บ้านฝาง

- ๗ -

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายนัสรูน  มาปะ ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
2 นายมูฮัมหมัดฟุรกอน หมันหีม ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
3 นายมูฮัมหมัด  เจ๊ะเต๊ะ ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
4 นายลุกมาน  สาและ ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
5 นายศุภวิชญ์  ทิพยุทธ ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
6 นายไซฟูดีน  มีเด็ง ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
7 นายอาซีซัน  สตันน็อต ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
8 นายกอดีหรน กาเส็มส๊ะ ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
9 นายอีซาอี หลีหมาน ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา

10 นายอานัส มะดาเหร๊ะ ฟุตบอล เทพา
11 นายจักรพงศ์        พุทธรักษา ฟุตบอล เดชะปัตตนยานุกูล
12 นายอับดุลฮาเล็ม เระสะอะ ฟุตบอล มูลนิธิอาซิซสถาน
13 นายอาฟานด้ี  โดงกูล ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา
14 นายดาวุด              เจะมะ ฟุตบอล เมืองปัตตานี
15 นายจักรินท์         แซ่ช้ิน ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
16 นายปรเมศน์          หนูมา ฟุตบอล สันติศาสตร์วิทยา
17 นายนรินทร์         หนูนุ้ย ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา
18 นายสาธิราช   อาดตันตรง ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา
19 นายซัลฟาน  ทองสุกแสง ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
20 นายศ็อฟฟาน สันหรน ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
21 นายฟาฮัด            หวังบู ฟุตบอล นาวาวิทย์ ส ารอง
22 นายสิทธิโชค        แก้วสมหนู ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา ส ารอง
23 นายแวซอคอวี       แวนุเซ็ง ฟุตบอล นาวาวิทย์ ส ารอง

- ๘ -
โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายโนรอิลมาน        ละเตะ วอลเลย์บอลชาย สุทธิศาสตร์
2 นายบาฮากิม         เลาะบาสา วอลเลย์บอลชาย ยะหาศิรยานุกูล
3 นายอันวา              หะยีอาแว วอลเลย์บอลชาย บ้านวังกว้าง
4 นายอาลี ยะพะ วอลเลย์บอลชาย ราชประชานุเคราะห์ ๔๐
5 นายฮุสเซ็น            เจ๊ะมะ วอลเลย์บอลชาย โพธ์ิคีรีราชศึกษา
6 นายนาซอรี          เจะเล๊าะ วอลเลย์บอลชาย บ้านวังกว้าง
7 นายอันวา              หะยีอาแว วอลเลย์บอลชาย บ้านวังกว้าง ส ารอง
8 นางสาวไลลา        สาและ วอลเลย์บอลหญิง ราชประชานุเคราะห์ ๔๐
9 เด็กหญิงฟาตีฮะห์      หะยีลาเต๊ะ วอลเลย์บอลหญิง ศาสน์สามัคคี

10 นางสาวกาตีนี      สมอยูโซ๊ะ วอลเลย์บอลหญิง มูลนิธิอาซิซสถาน
11 นางสาวปภัสสร       ขวัญจุล วอลเลย์บอลหญิง เทพพิทยาภานุมาศ
12 เด็กหญิงฮานาน     เจ๊ะมะ วอลเลย์บอลหญิง โพธ์ิคีรีราชศึกษา
13 นางสาวอัสมา         เขียวเล วอลเลย์บอลหญิง โพธ์ิคีรีราชศึกษา
14 เด็กหญิงนิศรีน      หมัดดิมสา วอลเลย์บอลหญิง โพธ์ิคีรีราชศึกษา ส ารอง

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

- ๙ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูฮามัดอามีน เจะโนะ ฟุตบอล บ ารุงมุสลีมีน
2 นายมูฮัมหมัดนุรดีน สะยาดะ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
3 นายอาฟีดีน ดากอฮา ฟุตบอล ดรุณศาสนวิทยา
4 นายอนันต์  เจะนะ ฟุตบอล บ้านกระเสาะ
5 นายฮากีม มะยูนุ๊ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
6 นายไซฟูอัคมัล สามะ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
7 นายมูฮัมหมัดอัฟนันณ์ แมฮะ ฟุตบอล ศาสนศึกษา
8 นายฟิรฮาน กือนิ ฟุตบอล วังกะพ้อพิทยาคม
9 นายลุอัย นิสะนิ ฟุตบอล วังกะพ้อพิทยาคม

10 นายตามีซี โดโซมิ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
11 นายลุตฟี นิสะนิ ฟุตบอล วังกะพ้อพิทยาคม
12 นายอารีฟ ปะดอแม็ง ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
13 นายอับดุลเลาะ ลีมา ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
14 นายซุลฟาน เบ็ญยะโก๊บ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม
15 นายอานัส อาแว ฟุตบอล อิสลามประชาสงเคราะห์
16 นายมูฮัมหมัดไซฟู กาซอ ฟุตบอล บ้านกระเสาะ ส ารอง1
17 นายอับดุลเล๊าะ ติผอง ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง2
18 นายสุไลมาน สามะอาลี ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง3
19 นายมูฮัมหมัดอัยมัน หะล๊ะ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง4
20 นายอัมรู ดือราซอ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง5
21 นายสนิท วานิ ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง6
22 นายมูฮ าฟมัดซอฟรอน สือรี ฟุตบอล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ส ารอง7
23 นายสุไลมาน มะ ฟุตบอล อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ ส ารอง8
24 นายมูฮัมหมัดบุรฮาน สะเต๊าะ ฟุตบอล กศน. กะพ้อ ส ารอง9
25 นายวรวิทย์ มากแสง ฟุตบอล ศิริราษฎร์สามัคคี ส ารอง10
26 นายอิรฟาน ยีอาลี ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ ส ารอง11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล
ช่ือ-สกุล

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี     
- ๑๐ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมูฮัมหมัดอิรฟาน สะนิดอเลาะ เซปักตะกร้อ มูลนิธิอาซิซสถาน
2 นายมูฮัมหมัดอัฟนันท์ จะปะกียา เซปักตะกร้อ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
3 นายฮาซัน อุมาลี เซปักตะกร้อ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
4 นายวาฮับ แวกาปง เซปักตะกร้อ บ้านเยาะ
5 นายอัฟนันต์ เจ๊ะสามะ เซปักตะกร้อ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายกูไซรี หะมิเหม มวยไทย บ้านมูโนะ
2 นายอิสรออีล รอดเสน มวยไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายมะสุกรี มีเด็ง ปันจักสีลัต เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
2 นายซูฟยูดดิน อาแว ปันจักสีลัต บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพท่ี 128
3 นายคาลิส มูลอ ปันจักสีลัต เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬามวยไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

- ๑๑ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายณัฐภัทร ณ ด า ฟุตซอล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

2 นายวชิรวุธ ชูพันธ์ ฟุตซอล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

3 นายมัรวาน สาลามะ ฟุตซอล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

4 นายอัสรี เจ๊ะมะ ฟุตซอล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

5 นายมูฮัมหมัดอานัส โยธา ฟุตซอล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

6 นายอาลีฟ มะดาฮู ฟุตซอล จันทร์ประภัสอนุสรณ์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายณัฐนันท์ สะมะแอ บาสเกตบอลชาย เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

2 นายภัทรพล ไชยทอง บาสเกตบอลชาย ธีรวิทยา

3 นางสาวสไบทิพย์ อรชร บาสเกตบอลหญิง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

4 นางสาวนวพรรษ จันทร์คล้ิง บาสเกตบอลหญิง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

5 นางสาวบัณฑิตา เนืองตีบ บาสเกตบอลหญิง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

6 นางสาววิชุลดา วินัยศักด์ิเสรี บาสเกตบอลหญิง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

7 นางสาวอารียา พันนา บาสเกตบอลหญิง เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

8 นางสาวป่ินมนัส อินทะเสน บาสเกตบอลหญิง บ้านด่านสันติราษฎร์

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฟุตซอล

ช่ือ-สกุล

- ๑๒ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอารีฟีน เจ๊ะเฮ็ง ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
2 นายมูฮ ามัดฟิตตรี ดือราแม ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
3 นายอามีรีนโซฟี มูน๊ิ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
4 นายฟิตตรี เจ๊ะอาแซ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
5 นายอิรฟานต์ ตง ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ  จ.ยะลา
6 นายมูฮัมหมัดอิสรอฟ อาเกะ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
7 นายฮานาฟี อาแว ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
8 นายนิฟูรกรณ์ ฮามะ ฟุตบอล เทศบาล 5 บ้านกาหยี จ.ปัตตานี
9 นายบาซีรัน เฮาะสนิ ฟุตบอล เทศบาล 5 บ้านกาหยี  จ.ปัตตานี

10 นายอามาน เจ๊ะหลง ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
11 นายสาธิราช อาดตันตรา ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
12 นายลุตฟี โตะปิ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
13 นายอิบบอรอเฮง เวาะมิ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
14 นายอารีฟิน มะแซ ฟุตบอล อาลาวียะห์วิทยา  จ.ยะลา
15 นายฟุรกอน สาและ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
16 นายวาชิล สาแลมะ ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา  จ.สตูล  
17 นายฟาเดว อุเจ๊ะ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
18 นายนรินทร์ หนูนุ้ย ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา
19 นายซูเหร์ ยามา ฟุตบอล ชุมชนวัดอัมพวนาราม  จ.ปัตตานี
20 นายชามิล ช านาญเพาะ ฟุตบอล อิสลามวิทยา  จ.สตูล
21 นายอัฟฟาน มาตรสุวรรณ ฟุตบอล บันนังสตาวิทยา  จ.ยะลา ส ารอง 1
22 นายวิชญ์พล อีดเกิด ฟุตบอล มุสลิมศึกษา  จ.สตูล ส ารอง 2
23 นายดาเนียล ยูโซะ ฟุตบอล พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี ส ารอง 3
24 นายอัฟกัน สะมะแอ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง 4
25 นายซาฟุดดีน สะกาแซ ฟุตบอล อาสาสุลดินวิทยา  จ.ยะลา ส ารอง 5
26 นายดลกิฟลี สุมาลี ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา  จ.สตูล  ส ารอง 6
27 นายอับดุลฮาเล็ม โตะจอ ฟุตบอล ผดุงศีลวิทยา  จ.ยะลา ส ารอง 7
28 นายอับบัส บรรจงรัตน์ ฟุตบอล ธรรมศาสตร์วิทยา  จ.สตูล ส ารอง 8
29 นายอนุวัฒน์   มาฮะ ฟุตบอล เจริญศาสน์วิทยา  จ.ยะลา ส ารอง 9

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ชนิดกีฬาฟุตบอล

- ๑๓ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายเนติวิทย์ เพชรสุข ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
2 นายชัยภัทร แก้วคง ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
3 นายอนวัฒน์ ว่ันลี ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
4 นายธีรเทพ มีศรีสุข ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
5 นายพีรพล บุญแก้ว ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
6 นายณฐนนท์ ทองเนียม ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
7 เด็กชายวุฒิศักด์ิ พินิจสกุล ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
8 นายธีรภัทร ม่วงก่อเก้ือ ฟุตบอล อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
9 นายณัฐชนน ราชเรือง ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม

10 นายณภัทร จักร์ปล้อง ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
11 นายสรวิชญ์ เน่ืองสุวรรณ ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
12 นายพงค์ศธร หล าหม๊ะ ฟุตบอล เทพา
13 นายภูมินันท์ ทองค า ฟุตบอล พะตงประธานคีรีวัฒน์
14 นายอัษฎาวุธ หมัดระหีม ฟุตบอล บ ารุงอิสลามมูลนิธิ
15 นายสิทธิโชค แก้วสมหนู ฟุตบอล โพธ์ิคีรีราชศึกษา
16 นายนัฐพงศ์ ขุนสิทธ์ิ ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
17 เด็กชายศุภชัย ตีบทอง ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
18 นายอดิศัย พุฒศรี ฟุตบอล วัดนิคมประสาทมิตรภาพท่ี 149
19 นายรพีพัฒน์ พลชัย ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
20 เด็กชายธนาธิป แก้วมณี ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
21 เด็กชายศุภณัฏฐ์ ทิพย์บุญ ฟุตบอล พิมานพิทยาสรรค์
22 นายพิชญ์พงศ์ เครือมณี ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
23 นายสุรวิช คงฉิม ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม
24 นายพงศ์นริณทร์ สันเลม ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม ส ารอง 1
25 นายนาธาน แหละหน๊ิ ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม ส ารอง 2
26 นายอับดุลการีม มัสอูดสาเล็ม ฟุตบอล นาทวีวิทยาคม ส ารอง 3

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

- ๑๔ -



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงฮัสนี สมจิตร วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
2 นางสาวณัฐฐาสิริ หมวกนุ้ย วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
3 นางสาวกุสุมา ทองค า วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
4 นางสาวนันท์นภัส เขาทอง วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
5 นางสาวดุจดาว ล่องแก้ว วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
6 เด็กหญิงนัฐชญา เฉ้งเหา วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม
7 นางสาวกนกวรรณ สงมี วอลเลย์บอลหญิง นาทวีวิทยาคม

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายซอยฟูดีน เรืองอ่อน เซปักตะกร้อ นาทวีวิทยาคม
2 นายเจนณรงค์ ยอดใจ เซปักตะกร้อ นาทวีวิทยาคม

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นางสาวกนกวรรณ จันหนู กรีฑาหญิง นาทวีวิทยาคม
2 นายสิทธิกร ศรีสงคราม กรีฑาชาย บ้านคูหา
3 นายสุวรรณภูมิ เอียดม่วง กรีฑาชาย นาทวีวิทยาคม
4 นายปณิฐิ สะอาดจินดา กรีฑาชาย นาทวีวิทยาคม
5 นางสาวสินีนาท โพธ์ิงาม กรีฑาหญิง นาทวีวิทยาคม

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายธราเทพ ต่ันจัด มวยไทย นาทวีวิทยาคม
2 นายนพเดช หมานหมอควาย มวยไทย หัวปาบ (ควนเนียง)
3 นายอิรฟาน หวันสาเม๊าะ มวยไทย รุ่งโรจน์วิทยา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
- ๑๕ -

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬากรีฑา

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬามวยไทย

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล
ช่ือ-สกุล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายฟัยรุซ   เพียรสกุล ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
2 นายอันวา   เดชะ ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
3 นายริสกี     มะหาด ฟุตบอล มุสลิมสตูลวิทยา
4 นายณัฐพล  สุกใส ฟุตบอล อนุบาลมะนัง
5 นายเจษฎา  สังข์ทิพย์ ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
6 นายนิธิกร  ศรีนวน ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
7 นายธีรภัทร  บรรจบ ฟุตบอล นิคมพัฒนาผัง6

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอับดุลคอล์ฟา   ยูโซ๊ะ วอลเลย์บอลชาย ยะหาศิรยานุกูล
2 นายฐปนวัฒน์   หีมปอง วอลเลย์บอลชาย ทุ่งหว้าวรวิทย์
3 นายสุทิน   รักสอาด วอลเลย์บอลชาย บ้านบุโบย
4 นายวุฒินันท์   แก้วละมุน วอลเลย์บอลชาย บ้านบุโบย
5 นายฮริด   บินสมะ วอลเลย์บอลชาย บ้านบุโบย
6 นางสาวจิรัชญา   จิตรัตนะ วอลเลย์บอลหญิง บ้านบุโบย
7 นางสาวอาริสา  หลังเถาะ วอลเลย์บอลหญิง ทุ่งหว้าวรวิทย์
8 นางสาววิภาวดี  เจ๊ะยอ วอลเลย์บอลหญิง บ้านคลองน้ าเค็ม

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายสุภวัติ    สุวรรณโณ มวยไทย ปาล์มพัฒนวิทย์
2 นายศักรินทร์  ศรียานทร์ มวยไทย ละงูพิทยาคม
3 นายเฟาซีย์   โดงกูล มวยไทย สามัคคีอิสลามวิทยา

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬามวยไทย 

ช่ือ-สกุล

- ๑๖ -

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล


