
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ฟุตบอล) 
 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ 
๑ ๐๐1 เด็กชายมสุตาฟาน  สาและ ม.๑ ร.ร.บ้านมะปริง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๒ ๐๐2 เด็กชายอ ิควาน  พะระอิง ม.๑ ร.ร.บ้านมะปริง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๓ ๐0๓ เด็กชายมูฮัมหมัดมุซซัมมิล  สาและ ม.๑ ร.ร.อนุบาลปัญศาสตร ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๔ ๐0๔ เด็กชายมูฮมัหมัดเตาฟิกฮ์  เจะเหาะ ม.๑ ร.ร.บ้านนา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๕ ๐05 เด็กชายนัควัต  เหยบ็ฝา ม.๑ ร.ร.บ้านนนท ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๖ ๐06 เด็กชายชัยนุดดีน  มะสะอะ ม.๑ ร.ร.บ้านนา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๗ ๐07 เด็กชายอันวาร์  ปูแต ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๘ ๐08 เด็กชายมฮูัมหมดัฟาอิส  เจะ๊เละ ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๙ ๐09 เด็กชายอัมรู  อาแวกะจ ิ ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๐ ๐10 เด็กชายฟิรฮาน  มะสาแม ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๑ ๐11 เด็กชายลุกมัน  มีนา ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๒ ๐12 เด็กชายซับรี  เซ็ง ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๓ ๐13 เด็กชายฮาซิม  โระ๊ศร ี ม.๑ ร.ร.จิปภิพพิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๔ ๐14 เด็กชายซัลฟาน  นิจ ิ ม.๑ ร. ร. บ้านตันหยง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๕ ๐15 เด็กชายตูแวอารีฟีน  ตูแวแมแว ม.๑ ร. ร. บ้านตันหยง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๖ ๐16 เด็กชายนิฟาอิซ  มะมิง ม.๑ ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
17 017 เด็กชายซอลฮีีน  เจ๊ะฮะ ม.๑ ร.ร.บ้านสะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
18 018 เด็กชายมฮูัมหมดัอิมรอน  สะดียามู ม.๑ ร.ร.บ้านต้นทุเรียน ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
19 019 เด็กชายบาฮาซัน  ดือเระ ม.๑ ร.ร.บ้านตะลุบัน ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
20 020 เด็กชายแวอับดุลฮากิม  แวโด ม.๑ ร.ร.ยะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
21 021 เด็กชายอาลีฟ  หะยสีือแม ม.๑ ร.ร.ยะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
22 022 เด็กชายแวมฮูัมมดันูรดีน  แวโด ม.๑ ร.ร.ยะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
23 023 เด็กชายมูฮ าหมัดซุลกิฟลี  ดอเลาะ ม.๑ ร.ร.บ้านตันหยง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
24 024 เด็กชายอามีร  เสกเมธ ี ม.๑ ร.ร.จงรักษ์สัตย์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
25 025 เด็กชายภูมินทร์  โต๊ะเส็น ม.๑ ร.ร.บ้านสะกอม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
26 026 เด็กชายซาฟีอี  ดอเลาะ ม.๑ ร.ร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
27 027 เด็กชายธีรภพ  พูลสุข ม.๑ ร.ร.บ้านเกาะทาก ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
28 028 เด็กชายแวฮาซัน  ตือเงาะ ม.๑ ร.ร.บ้านชะเอาะ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
29 029 เด็กชายมฮูัมหมดัชารีฟ  บากา ม.๑ ร.ร.อามาศักดิ ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
30 031 เด็กชายอับดลุเลาะห์  การ ี ม.๑ ร.ร.บ้านนาเกต ุ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
31 032 เด็กชายอดุลย์  อิงเขนย ม.๑ ร.ร.บ้านนาเกต ุ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
32 033 เด็กชายวิโรจน์ท  หวังดี ม.๑ ร.ร.บ้านนาเกต ุ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
33 034 เด็กชายมสุลิม  เจะยอ ม.๑ ร.ร.จริยอิสลามศึกษาอนสุรณ ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์

 
 

ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (วอลเลย์บอล ชาย) 
 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ 
๑ ๐๐๑ เด็กชายซูเฟียน  มณีหิยา ม.๑ ร.ร.บ้านจาแบปะ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๒ ๐๐2 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข ม.๑ ร.ร.อนุบาลปัตตาน ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๓ ๐๐3 เด็กชายมฮูัมหมดัเซาฟาน มะสมาน ม.๑ ร.ร.มสูมวิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์

 
 
 

ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (วอลเลย์บอล หญิง) 
 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ 
๑ ๐๐๑ เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ ม.๑ ร.ร.บ้านกระหวะ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๒ ๐๐2 เด็กหญิงนูรอยัมีย์  หมดัโรโรจน ์ ม.๑ ร.ร.มะปริง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๓ ๐๐3 เด็กหญิงแวนูรฮีาน  สุวรรณชมภ ู ม.๑ ร.ร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๔ ๐๐4 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  อาแว ม.๑ ร.ร.กองทัพบกอุทิศ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๕ ๐๐5 เด็กหญิงนูรฮาลีนา  สะแม ม.๑ ร.ร.กองทัพบกอุทิศ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๖ ๐๐6 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด ม.๑ ร.ร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๗ ๐๑7 เด็กหญิงอุรสัยา  พวงจันทร ์ ม.๑ ร.ร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๘ ๐๑8 เด็กหญิงซฮูานี  มาม ุ ม.๑ ร.ร.บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๙ ๐๑9 เด็กหญิงนูรรูไวดา  โตะบือซา ม.๑ ร.ร.บ้านปานาเระ(รัฐอุทิศ) ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๐ ๐๑0 เด็กหญิงต่วนฟาดูวา  ต่วนแมเราะ ม.๑ ร.ร.บ้านสะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๑ ๐๑1 เด็กหญิงอัยน์บาลกิส  อีซอ ม.๑ ร.ร.บ้านสะหริ่ง ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๒ ๐12 เด็กหญิงศรุตา  โตะ๊เด็น ม.๑ ร.ร.บ้านสะกอม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๓ ๐13 เด็กหญิงฟัทธมน  แดงแก้ว ม.๑ ร.ร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๔ ๐14 เด็กหญิงฟิรดาว  เจะหลง ม.๑ ร.ร.ชุมชนวัดถัมภาวาสฯ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์
๑๕ ๐15 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะเลาะ ม.๑ ร.ร.บ้านชะเมา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์

 
 

ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ฟุตบอล) 
 

ที ่ เลขประจ าตัว
ผู้สอบ 

ชื่อ-สกลุ ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ แผนการเรียน 

๑ 001 นายอัลยุฟรี  เจะ๊อูโมง ม.๔ ร.ร.ส่งเสริมศาสน ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

๒ 002 นายอัฟวัน  มูซอ ม.๔ ร.ร.ดรณุศาสน์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

๓ 003 นายซอบารูดิง  อุมา ม.๔ ร.ร.ยาบีบรรณวิทย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

4 004 นายธีรศักดิ์  บินมามะ ม.4 ร.ร.บ้านเกาะเปาะ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

5 005 นายฟิตรี  นุ้ยหล๊ะ ม.4 ร.ร เทศบาลต าบลปริก ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

6 006 นายรอมฎอน  เจะแวมาแจ ม.4 ร.ร เดชะปัตตนยานุกูล ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

7 007 นายอัสรี  ดายะ ม.4 ร.ร ดรุณศาสน์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

8 008 นายฮามดีีน  สาเตาะ ม.4 ร.ร รัศมีสถาปนา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

9 009 นายอูซรี  ดอเลาะ ม.4 ร.ร รัศมีสถาปนา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

10 010 นายอานัตร์  สะไร ม.4 ร.ร.ดรณุศาสน์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

11 011 นายฟัยรุส  มะ ม.4 ร.ร.ศาสนูปถัมภ ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

12 012 นายอัดนันต์  อีแม็ง ม.4 ร.ร.อิสลามนติิวิทย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

13 013 นายมูฮมัหมดั  หะยีดาโอะ ม.4 ร.ร.อิสลามนติิวิทย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

14 014 นายอามีน  ซา ม.4 ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

15 015 นายอับดุลการีม  มะแซ ม.4 ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

16 016 นายอัสฮาร์  ลาเต๊ะ ม.4 ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

17 017 นายอัลอัฟนัน  อาแว ม.4 ร.ร.ศาสนูปถัมภ ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

18 018 นายพีรนันท์   ทองเสม ม.4 ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่ง
สง 

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

19 019 นายญาณวิทย์  คงขึม ม.4 ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่ง
สง 

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

20 020 นายวรชิต  ผิวด ี ม.4 ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่ง
สง 

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

21 021 นายรัฐศาสตร์  เกษตรสมบูรณ ์  ม.4  ร.ร.ศรีบรรพตพิทยาคม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 



22 022 นายแทนคุณ  หรนนุ้ย ม.4 ร.ร.อิสลามวิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

23 023 นายอาลียสั  สามะ ม.4 ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

24 024 นายอาหามัด  รายอคาร ี ม.4 ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

25 025 นายเมธาสิทธิ  มะแซ ม.4 ร.ร.มสุลมิสตูลวิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

26 026 นายซาฟิต  สุหลง ม.4 ร.ร.นราสิขาลัย ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

27 027 นายนิอิมรอน  วานิ ม.4 ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

28 028 นายอิบรอฮิม  กาโฮง ม.4 ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

29 029 นายมูฮ าหมัดซอฟัร  ดาโอะ ม.4 ร.ร.อัลยามีอะอลัอิสลามี
ยะห ์

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

30 030 นายมูฮมัหมดัคูซัยฟีร์  ซากา ม.4 ร.ร.อัลยามีอะอลัอิสลามี
ยะห ์

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

31 031 นายอับดุลเลาะ  สาแม ม.4 ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

32 032 นายฟารุจน์  ยามา ม.4 ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

33 033 นายฟัตฮรุเราะห์มาน  สมาแอ ม.4 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

34 034 นายอัรฟาน  ฮะ ม.4 ร.ร.ศาสนศึกษา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

35 035 นายมูหัมมัดบูคอรี  เสกเมธ ี ม.4 ร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลยัมสงขลา
นครินทร ์

ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

36 036 นายมูฮาหมัดสุกรี   แวน ิ ม.4 ร.ร.บ้านคาโต. ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

 

 
 

ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วอลเลย์บอล หญิง) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-สกลุ ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ แผนการเรียน 

๑ 001 นางสาวปาตีเมาะ  ตาเล๊ะ ม.๔ ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

๒ 002 นางสาวอาลิซา  มมิะ ม.๔ ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

๓ 003 นางสาวตัสนมี  ดาแม ม.๔ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

4 004 นางสาวพัชรี  สวดทรง ม.4 ร.ร รัศมีสถาปนา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

5 005 นางสาวสีตรีอกีเยาะ  มาสอ ม.4 ร.ร บ้านคาโต ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

6 006 นางสาวไอนา  ดอเลาะ ม.4 ร.ร ท่าข้ามวิทยาคาร ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

7 007 นางสาวโรสนี  ตาเยะ ม.4 ร.ร ท่าข้ามวิทยาคาร ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

 

 

 
 

ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วอลเลย์บอล ชาย) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-สกลุ ชั้น โรงเรียนเดิม สถานที่สอบ แผนการเรียน 

๑ 001 นายอับดุลฮาฟิซ  อาแด ม.๔ ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

๒ 002 นายนิสฮูัยมินทร์ หนโิซ๊ะ ม.๔ ร.ร.ศริิราษฎร์สมัคค ี ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

๓ 003 นายซุลกิฟลี  เจะมง ม.๔ ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

4 004 นายอาดัม  สน ิ ม.4 ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

5 005 นายอันวา  เตะการ ี ม.4 ร.ร สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

6 006 นายอิสมาอลิ  อาแว ม.4 ร.ร สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ วิทย์-กีฬา 

7 007 นายอิลฮมั  คาม ิ ม.4 ร.ร จงรักสัตย์วิทยา ร.ร.สุวรรณไพบูลย ์ ศิลป์-กีฬา 

 

 

 

 
 

                                                                                       ลงช่ือ................................................  

(นายวิทยา  อุหมัน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนสุวรรณไพบูลย์ 

          วันท่ี.....๒9...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖3......... 

 

 

 

 

 

 

 


