
อัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) สามารถดาวน์โหลดใบมอบตัวและเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์โรงเรียนได้โดยตรง

จองชุดนักเรียน ติดต่อรถโรงเรียน ในวันท่ี 20 มีนาคม 2564 แบ่งเป็นสองช่วงเวลา ดังน้ี

จะด าเนินการแจ้งความประสงค์ไปยังนักเรียนส ารองให้มารายงานตัว จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

     การประมวผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564  มีผู้ผ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
จ านวน 93 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 46 คน จึงประกาศให้ผู้ปกครองยืนยันสิทธ์ิเข้าเรียนโรงเรียน

              ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

     ท้ังน้ี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียนในโรงเรียน ทางโรงเรียน

(นายสมนึก ทรงศิริ)
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2564

ตามท่ีโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)  ได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง และจัดสอบคัดเลือก
นักเรียน ระหว่างวันท่ี 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีผ่านมา ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 08.30 – 11.30 น.    มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 12.00 – 15.00 น 

เพ่ือกรอกข้อมูลพ้ืนฐานตามระเบียบนักเรียนใหม่และน าส่งเอกสาร พร้อมช าระค่าพัฒนาการศึกษา

ประกาศโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 



หน้าท่ี 1/2

ท่ี ช่ือ -นามสกุล ท่ี ช่ือ -นามสกุล
1 เด็กหญิงสริดา ศรีโอภาส 31 เด็กหญิงมนัสวี โกสินทร
2 เด็กหญิงสาวิกา ศรีโอภาส 32 เด็กหญิงดารายา   มัทยา
3 เด็กหญิงณัฐธิดา เนตรทอง 33 เด็กหญิงนันธิยา  มะเเก้ว
4 เด็กหญิงรีฮัน เนตรทอง 34 เด็กหญิงเพชรลดา โซะมณฑา
5 เด็กหญิงอารียา ลีอ ่า 35 เด็กหญิงจุวัยนีย์ ละเหร่า
6 เด็กชายเบญจมิน  ลีอ่ า 36 เด็กหญิงจุฑารัตน์   กล้านา
7 เด็กชายฮารีส  รัสมี 37 เด็กหญิงลลนา จารีย์
8 เด็กชายชีวิน โซ๊ะลี 38 เด็กชายวิชญะ เซะวิเศษ
9 เด็กหญิงลินดา  ช่ืนชม 39 เด็กชายศรัทธา สะริมา
10 เด็กชายวรานน    ทับทรวง 40 เด็กชายฐาปกรณ์ เมฆลอย
11 เด็กหญิงพรนภัส ประกอบผล 41 เด็กชายพงษ์ศธร นิมา
12 เด็กหญิงณฐพร ทรงศิริ 42 เด็กหญิงมนรดา        ช่ืนชม
13 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับทรวง 43 เด็กชายศรัณย์ภัทร  มิด า
14 เด็กหญิงนริศรา  น่ิมละออ 44 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาเมาะ
15 เด็กหญิงเปรมปวีย์ น่ิมนวล 45 เด็กหญิงธิดาวดี เมฆลอย
16 เด็กหญิงนาขวัญ อนุมาตร์ 46 เด็กหญิงรินลดา เดชะรัศมี
17 เด็กหญิงสุภาวดี หิรัญราช 47 เด็กชายณวัฒน์ ล้วนทอง
18 เด็กหญิงมารุณีย์ ฮานาฟี 48 เด็กหญิงเจนน่า อาด า
19 เด็กชายอรรณพ พงษ์จีน 49 เด็กชายธนากร  อารีพิทักษ์
20 เด็กชายกษิดิศ เนตรทอง 50 เด็กชายอานัต ศรีสุข
21 เด็กชายธนดล มณีด า 51 เด็กหญิงปนัดดา  มะหะหมัด
22 เด็กหญิงณัฐภัทร ฮาบ๊ีบ 52 เด็กหญิงอมายาวี   โพธ์ิวัลย์
23 เด็กชายอัครพนธ์  ใบระหมาน 53 เด็กชายเมธาวิน   อาจสิทธ์ิ
24 เด็กชายภคิน รอมลี 54 เด็กหญิงซีรีน   อ่ าข า
25 เด็กหญิงณัฐณิชา ยูฮันเงาะ 55 เด็กชายอติกานต์ หมัดป้องตัว
26 เด็กหญิงนัสรวี เบนอารีย์ 56 เด็กหญิงอารียา      บ ารุงรักไทย
27 เด็กชายนาวิน เมฆลอย 57 เด็กชายกัณฑ์เอนก สมีเล๊าะ
28 เด็กหญิงณัฐธิชา ม่วงภาษี 58 เด็กหญิงณัธฐิดา วงษ์เนียม
29 เด็กชายพีรภัทร์ น่ิมละออ 59 เด็กหญิงชนิษฐา    บุญยะบา
30 เด็กชายพีรวัฒน์ มีสุวรรณ 60 เด็กชายวีรเดช   หม่ ายะลี

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564



ท่ี ท่ี
61 เด็กชายโชคดี โตสวัสด์ิ 81 เด็กชายณัฐศิลป์ เสน่หา
62 เด็กหญิงจรัษแสง   ก่ าค า 82 เด็กชายฐิติวัจน์  แสงวิเชียร
63 เด็กชายปรเมธ ละเต็บซัน 83 เด็กชายพิชญะ พงษ์ประติยานนท์
64 เด็กหญิงมัญฑิตา  อุ่นเอบ 84 เด็กชายธนากร ล้อมวงษ์
65 เด็กชายสรายุทธ์ิ  งามมานะ 85 เด็กหญิงกัญจกร เซ็นติมา
66 เด็กชายมุตะวัลลี สะและน้อย 86 เด็กชายอานนท์ แสงวิเชียร
67 เด็กหญิงชูฮาดา  บุญโห้ 87 เด็กหญิงสุภาพร  มะตัง
68 เด็กหญิงปัณชญา บุญรักษา 88 เด็กหญิงปิยนุช  สอนเขียว
69 เด็กชายวุฒิชัย ร่ืนพิทักษ์ 89 เด็กชายเตชินท์  ไพรีเกรง
70 เด็กชายเจตริน โต๊ะส าลี 90 ดชสุทธิวัจน์  อุ่นอ าไพ
71 เด็กหญิงอามานะห์  เมฆลอย 91 เด็กหญิงสันห์สินี  ศรีสมัย
72 เด็กชายอารัช ทรงศิริ 92 เด็กชายสิทธินันท์  ศรีสมัย
73 เด็กชายจิณณพัต พิทักษ์ 93 เด็กหญิงชลธิชา แจ้งสว่าง
74 เด็กชายชยากร พิทักษ์
75 เด็กชายณฐกรณ์ วรงค์โอฬาร
76 เด็กหญิงอนันตญา  หวังเจริญ
77 เด็กหญิงณฑิชา บุญมาเลิศ
78 เด็กหญิงไอรินทร์ มิตรเจริญ
79 เด็กหญิงบ๊ิสมินลาฮ์   พันเต๊ะ
80 เด็กชายศุภชัย  เดชะรัศมี

     หมายเหตุ ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือตามท่ีประกาศ หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อท่ีโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)
     ให้ย่ืนค าร้องได้ท่ี ห้องธุรการ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. 
     และในเวลา 09.05 น. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางในการเข้าศึกษาต่ออีกคร้ัง

     ติดต่อสอบถามได้ท่ี 08 7009 5845 คุณครูอัจฉรา มะแก้ว (ฝ่ายธุรการและการรับสมัคร)

(นายสมนึก   ทรงศิริ)
ผู้อ านวยการ
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ช่ือ -นามสกุล ช่ือ -นามสกุล

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564


