
 

 

ประกาศ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 

                     ………………………………………………………………… 

 ตามประกาศโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ซ่ึงไดป้ระกาศสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้เป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 บดัน้ีโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ไดด้ าเนินการสอบวดัความรู้ฯ 

เรียบร้อยแลว้ จึงประกาศรายช่ือผูส้อบได ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือเขา้ศึกษาในโครงการห้องเรียน

พิเศษ (Science Mathematic Ability : SMA ) และโครงการห้องเรียนพิเศษ (Science Mathematic Program : 

SMP ) ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

 

รายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพเิศษ  (Science Mathematic Ability : SMA ) 

เลขประจ าตวั   ช่ือ - สกลุ   

9530 นางสาว นาดียะห์ แวและ 

9589 นางสาว นาบีละห์ ดาโอะ 

9308 นางสาว นูรมี แวสามะ 

9578 นางสาว นูรฮายาตี เจ๊ะตาเฮ 

9252 นางสาว ไพร่า สามะ 

9564 นางสาว มสัตูรา มาจะ 

9271 นางสาว มิสซูวารี เจะมะ 

9315 นางสาว รูไวดา ดอเลาะ 

9316 นางสาว สุฟียะห ์ ดอเลาะ 

9325 นางสาว สุไลณา มะยีแต 

9282 นางสาว อามีเนาะ ดอเลาะ 

9234 นางสาว ฮานีฟะห์ สะอิด 

  



9312 นางสาว ฮูดา เปาะเฮง 

10437 นางสาว อาอีเสาะห์ อิหม ่าเหม 

10347 นางสาว อสัรีน่า สามะ 

10392 นางสาว นิสารีฟะห ์ มนั 

10393 นางสาว อสัมะ สาและ 

10467 นางสาว วนัณีรุสนี ดะอานี 

9292 นาย ซุลกิฟลี เหมหมดั 

9233 นาย ตนัฎอวีร์ มะสะ 

9300 นาย มฮูมัหมดัอมัซนั อภินนัทบุตร 

9591 นาย โมฮมัเหมด็อารีส หนูคง 

9301 นาย รอมลี ตาเยะ๊ 

9255 นาย แวมะรอมลี แวอาลี 

9556 นาย แวอุสมาน แวอาลี 

9570 นาย อสัมิน ดอเลา๊ะ 

9217 นาย อาฟานดี อาแวกะจิ 

9229 นาย ฮาฟิซ ซะอิ 

9228 นาย ซาร์ฟีอีน ดือเร๊ะ 

10460 นาย มฮู าหมดัฟรุกอน ปูซู 

 

รายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพเิศษ  (Science Mathematic Program : SMP ) 

เลขประจ าตวั   ช่ือ - สกลุ   

9334 นางสาว ซูฮยันี วาแต 

9298 นางสาว นซัมีย ์ ดือราซอ 

9299 นางสาว นูรฟาติน ถวายเทียน 

9555 นางสาว บลักีส จาเงาะ 

9239 นางสาว ฟายีลา แวนาแว 

9227 นางสาว มยัสนี สามะอาลี 



9310 นางสาว รวยดา หะยีอมูา 

9311 นางสาว แวตษัวาณี แวนาแว 

9247 นางสาว สารินี มะ 

9297 นางสาว สุไมยะห์ กาเจร์ 

9218 นางสาว หทัยา หวงัจิ 

9296 นางสาว อารีณี เจ๊ะนุ 

9290 นางสาว อารีน่า ลามะดอ 

9270 นางสาว อาอีเซาะ ยโูซะ 

9305 นางสาว ฮามีด๊ะ บิลยะกุม 

10373 นางสาว สาลีตา้ อาลี 

10382 นางสาว ซูฮยัดา หะซา 

10413 นางสาว โสรยา แวมายอ 

10488 นางสาว ปาตีมะ แวมามะ 

9274 นาย ซุลกิฟลี อีซอ 

9302 นาย นสัรูณ มะมิง 

9254 นาย ศราวธุ จางแสง 

9293 นาย อบัดุลฮากิม อาแวกะจิ 

9317 นาย อบัดุลฮากิม ดอเลาะ 

9220 นาย อาฟาน ยือลาแป 

9225 นาย อบัดุลซูไฮมีน สามะ 

9318 นาย อฟัฟาน จนัทร์สุวรรณ 

10438 นาย ธีรยทุธ์ บอซู 

10420 นาย รุสลนั ตาเยะ 

 

 

 

 



 

การรายงานตวั 

 1. ผูท่ี้สอบไดต้ามประกาศรายช่ือขา้งตน้ ให้มารายงานตวั  เพ่ือเขา้ศึกษาในโรงเรียนเตรียมศึกษา

วิทยา โดยใหบิ้ดา /มารดา หรือผูป้กครอง เป็นผูน้ านกัเรียนมามอบตวั ในวนัอาทิตย ์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560   

ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

  

                        ประกาศ ณ วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2560 

 


