
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศกึษา 2559 

โครงการจดัตั้งหอ้งเรียนพิเศษโปรแกรม Science Mathematics Program (SMP)                                   

………………………………………………………………… 

 ตามประกาศโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ลงวนัท่ี 1 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดป้ระกาศสอบ

คดัเลือกนกัเรียนเขา้เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 ในโครงการจดัตั้งห้องเรียน

พิเศษโปรแกรม  Science Mathematics Program (SMP) ไปแลว้นั้น บดัน้ีโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ได้

ด  าเนินการสอบวดัความรู้ฯ เรียบร้อยแลว้ จึงประกาศรายช่ือผูส้อบได ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเขา้

ศึกษาในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ (SMP) ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

 

รายช่ือผู้ที่สอบได้ประเภทโควต้า 

  เลขประจ าตวัสอบ เพศ  ช่ือ นามสกุล 
003 ชาย เด็กชายมฮูมัมดัอซัมี   สามะอาลี 
005 ชาย นายนาวาว ี                 สาและ 
008 หญิง เด็กหญิงอามานี         อาหามะ 
009 หญิง นางสาวฟิรดาว          เจ๊ะแต 
013 หญิง เด็กหญิงบิสม ี หะยอีาแว 
019 หญิง เด็กหญิงนูรฮายาตี    เซ็ง 
020 หญิง นางสาวอสัมา          ยโูซ๊ะ 
022 หญิง เด็กหญิงนูรีตา            กาเร็ง 
023 หญิง นางสาวซาฮาร่า         บากา 
024 หญิง นางสาวซูไอนี           ดาโอะ๊ 

 

 

  



 รายช่ือผู้ที่สอบได้ประเภททั่วไป 

  เลขประจ าตวัสอบ เพศ ช่ือ นามสกุล 
002 หญิง เด็กหญิงนุรฮนั เจะสะแม 
004 หญิง เด็กหญิงอสัมาวาตี      เจะแม 
006 หญิง เด็กหญิงรอมหละ๊       ดือราแฮ 
007 หญิง เด็กหญิงโรสดา          แวอมูา 
010 หญิง เด็กหญิงกอมารียะห์ การี 
011 หญิง เด็กหญิงณาอียห์มะ๊    ดอเลาะ 
015  ชาย เด็กชายกีรติ              กียะ 
016 หญิง เด็กหญิงอารีนา         ยะผะ 
017 หญิง นางสาวอาอีเซาะ      สะมะลี 
021 หญิง นางสาวนารีหมะ๊ ยะโกะ 
025 หญิง เด็กหญิงนูรีดา           ยกูง 
027 หญิง เด็กหญิงนูรอยันี        สาและ 
028 หญิง เด็กหญิงฮารีนี           มามะ 
029 หญิง เด็กหญิงวนันูรีดา      แวนิ 
030 หญิง เด็กหญิงอาระดา ยะ 
032 หญิง เด็กหญิงแวอสัมา      แวสุหลง 
034 หญิง นางสาวอารีนา          เระสะอะ 
035 หญิง นางสาวซลัวา            ดอเลาะ 
037 หญิง เด็กหญิงนิโซเฟีย       แวอาแซ 
039 หญิง เด็กหญิงนูรีตา           ยโูซะ 

 

การรายงานตวัและมอบตวั 

 1. ผูท่ี้สอบได้ตามประกาศรายช่ือขา้งต้น ให้มารายงานตวัยืนยนัสิทธ์ิ เพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียน

เตรียมศึกษาวิทยา ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรม Science Mathematics Program (SMP)                

โดยให้บิดา /มารดา หรือผูป้กครอง เป็นผูน้  านักเรียนมามอบตัว ในวนัอาทิตย ์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2559                   

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. ณ ห้อง E-Learning อาคาร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 



 2. ในวนัรายงานตวัและมอบตวั ใหผู้ท่ี้สอบไดทุ้กคนแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนของโรงเรียนท่ีก  าลงั

ศึกษาอยู ่           

 3. เอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งน ามารายงานตวัและมอบตวั    

  3.1 ใบรับรองการเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนท่ีผูส้มคัรก  าลงัศึกษาอยู่

               3.2 ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนท่ีผูส้มคัรก  าลงัศึกษาอยู ่   

               3.3 ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน บิดา มารดา จ  านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถกูตอ้ง)     

  3.4 หลกัฐานการศกึษา        

   3.4.1 หลกัฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบบัจริง พร้อมส าเนา จ  านวน 1 ชุด  

(รับรองส าเนาถกูตอ้ง)          

   3.4.2 สมดุรายงานประจ าตวันกัเรียน (ปพ.6)    

   

รายช่ือผู้ที่สอบได้ส ารอง ประเภททั่วไป ( เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุด) 

  เลขประจ าตวัสอบ เพศ  ช่ือ นามสกุล 
036 ชาย เด็กชายวนัฮารีฟ        มะซอ 
026 หญิง เด็กหญิงอารียา          เจะมุ 
033 หญิง นางสาวคอลีเปาะ      ดีสธรรม 
001 ชาย เด็กชายซอฟวนั            ดอเลา๊ะ 
014 ชาย เด็กชายบูคอรี           เปาะมะ 
038 หญิง นางสาวแวรีฮะห ์      วาจิ 

    หมายเหตุ : รายช่ือผูท่ี้สอบไดส้ ารอง ทางโรงเรียนจะติดต่อผูป้กครองในภายหลงั หากว่ามีผูส้ละสิทธ์ิ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                        ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 

 


