
 
 

 

 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) 

 
 

                 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษและการรับนักเรียน                            
เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้
โรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทำให้มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนดการดังกล่าวได้ โดยในคราว
ประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝัน      
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุม              
เห็นชอบให้ดำเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่ไม่สามารถมาสอบในระหว่าง
วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดใ้นภายหลัง นั้น 

                ในการนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จึงขอประกาศรายชื ่อนักเร ียนที ่สอบผ่านตามเกณฑ์การคัดเล ือก (เพิ ่มเติม)                   
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ 

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

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕   
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  

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

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๐ 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 เด็กชายอิบรอฮีม สาเร่ ฟุตบอล บ้านแม่ที
2 เด็กชายภูรินทร์ รัตน์น้อย ฟุตบอล วัดสุนทรวารี
3 เด็กชายธวัชชัย บุญช่วย ฟุตบอล บ้านโคกโพธ์ิ
4 เด็กชายพีรณัฐ ตะเกียนทอง ฟุตบอล บ้านโคกโพธ์ิ
5 เด็กชายธนวันต์ บัวเนียน ฟุตบอล บ้านกระอาน

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงศศิกาน พันธัง วอลเลย์บอลหญิง เทศบาล๒

2 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศักวาพันธ์ วอลเลย์บอลหญิง วัดนาประดู่

3 เด็กหญิงวริศรา บุญเต็ม วอลเลย์บอลหญิง วัดสุนทรวารี

4 เด็กหญิงสรพร โคตรขึง วอลเลย์บอลหญิง บ้านโคกโพธ์ิ

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชายธนกรณ์ ใสยผุด ฟุตบอล อนุบาลยะลา

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงเปมิกา โทบุรี วอลเลย์บอลหญิง นิบงชนูปถัมภ์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงนัสรี บัยดูร่ี ปันจักสีลัตหญิง รัชตะวิทยา

ช่ือ-สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

แนบท้ายประกาศรายช่ืผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม)



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอับดุลมูฮัยมิน วาหะ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ
2 นายธาวิน กฤษณาวัฒนา ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
3 นายพันธวัช ไตรพร ฟุตบอล ก าแพงวิทยา
4 นายอับดุลอาซิ สะมะแอ ฟุตบอล มูลนิธิอาซิซสถาน
5 นายอัลฟารุส บินยะลา ฟุตบอล นราสิกขาลัย
6 นายอิมรอน บาบาดี ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
7 นายอาซีซีย์ ยะมะแซ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
8 นายบาซิลีน หนูนุ้ย ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
9 นายมูฮัมหมัดอิรฟาน วาจิ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ

10 นายมูฮ าหมัดฟะฮมี แยนา ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)
11 นายอิฟฟาน สุแนแดวอ ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ
12 นายมุสตากีม สาและ ฟุตบอล นราสิกขาลัย
13 นายมูฮัมหมัดอาฟีฟี ยามา ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)
14 นายสิรวิชญ์ น ามะม่วง ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
15 นายอัสฮา มะดาโอ๊ะ ฟุตบอล เทศบาล 3 (บ้านยะกัง)
16 นายอันวา มะ ฟุตบอล บ้านตะโละหะลอ
17 นายมูฮัมหมัดฟิกรี บิลังโหลด ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
18 นายฟิรดาวส์ ดอเลาะ ฟุตบอล ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
19 นายอนัส ยามา ฟุตบอล ธรรมพิทยาคาร
20 นายอาลิฟ สะมะแอ ฟุตบอล เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)
21 นายอับดุลเราะห์มาน ซายอ ฟุตบอล สุกัญศาสน์วิยา ส ารอง
22 นายชวกร เถียมวงศ์ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง
23 นายตาวักกัล ซีดียามู ฟุตบอล มะอาหัดอิสลามียะห์ ส ารอง
24 นายอับดุลบารีห์ มะกาสิลา ฟุตบอล ธรรมวิทยามูลนิธิ ส ารอง
25 นายไพศาล บินมะ ฟุตบอล มะอาหัดอิสลามียะห์ ส ารอง
26 นายอาดิลัน เจ๊ะโซะ ฟุตบอล บ้านโกตาบารู ส ารอง
27 นายอิลฟาน ตีมาซอ ฟุตบอล เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง
28 นายยอัซวาน  ดาเล็ง ฟุตบอล พัฒนาวิทยา ส ารอง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ช่ือ - สกุล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาฟุตบอล

แนบท้ายประกาศรายช่ืผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม)



ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 เด็กหญิงณัจมีญ์ ดือราแม วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
2 นางสาวซาฟูรา ปูซู วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
3 นางสาวภูริชญา ต้ังประสมสุข วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
4 นางสาวสิรีธร ศรีจันทร์บาล วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
5 นางสาวขวัญชนก กรมเมือง วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
6 นางสาวนาบีลาซูฮาดาร์ ตือเงาะ วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา
7 นางสาวกอมารียะห์ อูเซ็ง วอลเลย์บอลหญิง บ้านเขาตันหยง มิตรภาพท่ี 153
8 นางสาวมาริษา อาเยาะแซ วอลเลย์บอลหญิง ศาสนูปถัมภ์
9 เด็กหญิงชนัญญา มีสมบูรณ์ วอลเลย์บอลหญิง ยะหาศิริยานุกูล

10 นางสาวนูรไอนี มะยุ วอลเลย์บอลหญิง บ้านตะโละหะลอ
11 นางสาวชลดา ดีรอบ วอลเลย์บอลหญิง เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ส ารอง

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายเจ๊ะอิคริส เจ๊ะมะ ปันจักสีลัตชาย บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง
2 นายอาซีซัน สาและ ปันจักสีลัตชาย บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง
3 นายจีฮาน บือราเฮง ปันจักสีลัตชาย บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ส ารอง

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายอามาล  หวังนุรักษ์ ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
2 นายศิวนาถ  รัตนสงคราม ฟุตบอล ควนกาหลงวิทยาคม
3 นายณัฐวัตร  ขาวดี ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
4 นายพัสกร  ดินเตบ ฟุตบอล ละงูพิทยาคม
5 นายทวีศักด์ิ  ล่องสว่าง ฟุตบอล บ้านเขาไคร
6 นายวีระชล  ท้ิงทอง ฟุตบอล ทุ่งหว้าวรวิทย์

ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นางสาวอะมานี   ยอดณรงค์ วอลเลย์บอลหญิง บ้านเหนือคลอง

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬาฟุตบอล

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาปันจักสีลัต

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ท่ี กีฬา โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายสิรภัทร  ด าเอ่ียม มวยไทย ปาล์มพัฒนวิทย์

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดกีฬามวยไทย 

ช่ือ-สกุล
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