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ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

Science Math Program(SMP) ประจ าปีการศึกษา 2560 
*************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีความประสงค์ด าเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าศึกษาใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่ง
ได้ประกาศเปิดรับสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์สอบและรายละเอียดสถานท่ีสอบ ดั ง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล 

1 001 นายฟาอิส สาเหาะ 

2 002 นางสาวนูรีดา ปาเนาะ 

3 003 นางสาวซูไฮลา เจะเล็ง 

4 004 นางสาวมูสลีม๊ะ บือราเฮง 

5 005 นางสาวฟิรฮาน ดอเลาะ 

6 006 นางสาวมูนาร์ มูเซะ 

7 007 นางสาวเขาละห์ ลาเตะ 

8 008 นางสาวมัยมูน ดอเลาะ 

9 009 นางสาวฟิรดาห์ ยีเจะดือราแม 

10 010 นางสาวนารีมะฮ ์ กาเจ 

11 011 นางสาวนูรฟัตม ี มะเซ็ง 

12 012 นางสาวฟาร์ติน แบเลาะ 

13 013 นางสาวฟิรดาวซ์ สาเมาะ 

14 014 นางสาวอะวาฏิฟ แม 

15 015 นางสาวนูรฮานามีซาน ตาหยง 

16 016 นางสาวมัสลีดา ยูโซะ 

17 017 นางสาวยัสมี ฮีแล 

18 018 นางสาวมาเรียณี ยามา 
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19 019 นางสาวนูรลฮุสนา มะลี 

20 020 นางสาวอังสนา อามะ 

21 021 นายซาฮาบุสดดีน ดะกา 

22 022 นายฟัยศอล มะสาแม 

23 023 นายมุขกรี มิมาลา 

24 024 นางสาวนาเดีย ดาราแมง 

25 025 นางสาวฟิตรี เจะเงาะ 

26 026 นางสาวมีนีนา อะเซ็ง 

27 027 นางสาวนูรฮายาตี ขาเร็ง 

28 028 นางสาวรุซดา จิสวัสด์ิ 

29 029 นางสาวสุมัยญา สาแม 

30 030 นางสาวนินัสริน ซาแม็ง 

31 031 นางสาวญัสมี วงส์เสล่ 

32 032 นางสาวนูรฮูดาญา จินตรา 

33 033 นางสาวซูพียา ซะตา 

34 034 นางสาวซูไฮรา มามุ 

35 035 นางสาวอานีซะห ์ วาเฮาะ 

36 036 นางสาวสามีมี มูซอ 

37 037 นางสาวนูรีซัน ปาทาน 

38 038 นางสาวซารีมี สะง๊ะ 

39 039 นางสาวนูรม ี กะจิ 

40 040 นางสาวนิรอซีลา สะลายา 

41 041 นางสาวซออีมะห ์ นิมี 

42 042 นางสาวนูรุลอาซีกีน มาหมะนอ 

43 043 นางสาวฟิรเดาส์ ตาเย๊ะ 

44 044 นางสาวฮาห์รีญา ยูซง 

45 045 นางสาวมุมีนะห ์ ยูโซะ 

46 046 นางสาวนาเดียร์ บูเซ็ง 

47 047 นางสาวอัมฟัต สมาแห 
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48 048 นางสาวตอยีบะห์ วามะ 

49 049 นางสาวนูรอาซีกีน เจ๊ะแม 

50 050 นางสาวพาตีเมาะ เจ๊ะแล 

51 051 นางสาวนาเดีย ตาซู 

52 052 นางสาวนูรฮุสนา ดงมาดา 

53 053 นางสาวฟาตีฮะห์ หะสีแม 

54 054 นายนิแชฟรี นิสาแย 

55 055 นายนิฮาซัน โตะหะมะ 

56 056 นายมูฮัมหมัด ตาเยะ 

57 057 นายกูราฟิต ลอมะ 

58 058 นางสาวซาฟีร่า ดือรานิง 

59 059 นางสาวรอกียะห ์ มามะ 

60 060 นางสาวกอรีเยาะ มะมิง 
 

              นกัเรียนท่ีมีสิทธส์อบข้อเขียนให้มาสอบข้อเขียน วันอาทติย์  ที่ 19 มีนาคม 2560  
ต้ังแต่เวลา 09.00-14.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
 
                       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกนั 
                             ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 
 
 
      

                                                        (ลงช่ือ)          อุสมาน  อารง  
                                                                       (นายอุสมาน  อารง)  

                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรยีนสายบุรอิีสลามวทิยา  
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ก าหนดการสอบข้อเขียนวันอาทิตย์  ที่ 19 มีนาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 09.00-14.30 น.  
ณ สนามสอบโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

 
        ห้องสอบ 
    

ล าดับ ห้อง อาคาร เลขที่สมัคร 
ห้องสอบท่ี 1 223   อาคาร 2 เลขท่ี 001 - 030 
ห้องสอบท่ี 2 225 อาคาร 2 เลขท่ี 031 - 060 

 
       ตารางสอบ 
 

วัน เดือน ป ี ช่วงเวลา วิชาที่สอบ เวลา 

19 มีนาคม 2560 

08.00-08.30 น. พร้อม ณ ห้อง สอบ  
08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ 90  นาที 
10.10-11.10 น. ภาษาอังกฤษ 60  นาที 
11.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90  นาที 

 
หมายเหตุ   1. ข้อสอบ วัดความรู้วิชาพื้นฐาน(คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์.ภาษาอังกฤษ) ครอบคลุมเนื้อหา ม.1-ม.3  
     
      ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 

- ผู้เข้าสอบต้องยื่นบัตรประจ าตัวผู้สอบแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
- แต่งกายชุดนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
- ใช้ปากกาสีด า หรือน้ าเงินในการท าข้อสอบ 

  - หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้าเกิน 20 นาที ให้หมดสิทธิ์สอบวิชานั้นๆ 
  - หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริต ถือว่าการสอบโมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 


