
  
 
 
 
 

(ส ำเนำ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เร่ือง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำวิธีพิเศษ (รอบ 4 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 

ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์วิทยำเขตปัตตำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  ……………………………………….. 

 ตำมที่  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  ได้ด ำเนินกำรรับสมัครโครงกำรรับนักศึกษำวิธี
พิเศษ (รอบ 4 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์   วิทยำเขตปัตตำนี  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  ไปแล้วนัน้  

บัดนี้  กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลอืกนักเรียนตำมโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว   
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564   
(รอบ 4 รับตรงอิสระ) ดังรำยชือ่ต่อไปนี ้
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 87 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

1  นำงสำวฟิตรี  กอแต  วังกะพ้อพิทยำคม  ประวัติศำสตร์  
2  นำงสำวซำรีนำ  กำซอ  อิสลำมประชำสงเครำะห์  ประวัติศำสตร์  
3  นำงสำวนูร์อำสีกีม  ดือรำแม  รอมำเนีย  ประวัติศำสตร์  
4  นำยอุดมศักดิ์  หัตต ำ  ดรุณวิทยำ  ประวัติศำสตร์  
5  นำงสำวโนร์ซำฟีกะห์  มะนอ  รอมำเนีย  ประวัติศำสตร์  
6  นำงสำวสำวิตร ี เจริญศักดิ์  ทุ่งสง  ประวัติศำสตร์  
7  นำงสำวธนำวด ี พรหมมณี  เทศบำล 5 วัดหัวป้อมนอก  ประวัติศำสตร์  
8  นำยพีรศักดิ์  ค ำโคตรสูน  เดชะปัตตนยำนุกูล  ประวัติศำสตร์  
9  นำยซีนัดดีน  สำรดี  มุสลิมศึกษำ  ประวัติศำสตร์  
10  นำงสำวพิมธิชำ  เคนโยธำ  สะบ้ำย้อยวิทยำ  ประวัติศำสตร์  
11  นำงสำวรอฟำนำ  มำหำมะ  อิสลำมประชำสงเครำะห์  ประวัติศำสตร์  
12  นำงสำวนูรไอนี  ฮะซีแมง  วังกะพ้อพิทยำคม  ประวัติศำสตร์  
13  นำยวสุรัตน ์ ทีปทิพำกร  เบตง ''วีระรำษฎร์ประสำน''  ภำษำจีน  

 

14  นำงสำวอมำลีนำ  มูดอ  อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์  ภำษำจีน  
                                /ล ำดบัที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

15  นำยรินรดำ  ทองยอดอินทร์  พัทลุง  ภำษำจีน  
16  นำงสำวปรีดำพร  บุญสิริพิพัฒน์  พัทลุง  ภำษำจีน  
17  นำงสำวไซนับ  ยอแม  เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี  ภำษำจีน  
18  นำงสำวนำเดีย  เจ๊ะอำแว  ศรีฟำรีดำบำรูวิทยำ  ภำษำจีน  
19  นำงสำวฮัณนัน  แอสะ  ดำรุสสำลำม  ภำษำจีน  
20  นำงสำวมณีรัตน์  ลอแม  รอมำเนีย  ภำษำจีน  
21  นำงสำวพิรดำว  สำรอเอง  สำยบุรีอิสลำมวิทยำ  ภำษำมลำยู  
22  นำงสำวบำซีละห์  เขร็มแอ  มูลนิธิชุมชนอิสลำมศึกษำ  ภำษำมลำยู  
23  นำยมะรุสดี  มะสูเป็ง  แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ)  ภำษำมลำยู  
24  นำยอัสรี  ดูมีแด  ประสำนวิทยำมูลนิธิ  ภำษำมลำยู  
25  นำงสำวฟำร์มี  เปำะซำ  สำยบุรีอิสลำมวิทยำ  ภำษำมลำยู  
26  นำงสำวนูรฮำนีฟำย์  แวสุหลง  เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวง

นรำธิวำสรำชนครินทร์  
บำงปอประชำรักษ์  

มลำยูศึกษำ  

27  นำงสำวธิดำพร  สุวรรณชำติ  วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่  ภำษำญี่ปุ่น  
28  นำยมูบำร๊อก  ชื่นชม  พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
29  นำยอิสมำอีล  มะแซ  มุสลิมพัฒนศำสตร์  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
30  นำงสำวกัญชลิกำ  มะลำ  ท่ำอิฐศึกษำ  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
31  นำงสำวอะนี่  วันมูสำ  ศำสนบ ำรุง  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
32  นำงสำวนูรฮำยำตี  สำมะ  ดรุณศำสน์วิทยำ  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
33  นำยนนทวัฒน์  กะสิรักษ์  ประทีปศำสน์  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
34  นำยมูฮ ำมัดอัซรำฟ  อูเซ็ง  ดำรุสสำลำม  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
35  นำงสำวนซูฮำ  หะยีอำแว  อัลฮุสยะห์อิสลำมวิทยำ  ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจ  
36  นำงสำวนำตำสำ  กะโด  คัมภีร์วิทยำ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
37  นำยฟัรฮำน  โตะและ  อุดมศำสน์วิทยำ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
38  นำงสำวพัชริดำ  สะหลี  สมบูรณ์ศำสน์  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
39  นำยอัซฟำตำล  ดิง  บ ำรุงอิสลำม  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
40  นำยอับดุลมุมิน  เจะแซ  อัลอิสลำมียะห์วิทยำมูลนิธิ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
41  นำยมูฮัมมัดอักมัล  หะยีอำวัง  บ ำรุงอิสลำม  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
42  นำงสำวอัสบำฮำร์  สำและ  อิบตีดำวิทยำ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  

 
                                

/ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

43  นำงสำวอำตีกะห์  ลำเต๊ะ  อิบตีดำวิทยำ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
44  นำงสำวนูรนัสรีน  ดำระนิบง  ดำรุสสำลำม  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
45  นำงสำวโนรฮำยำตี  หะยีอุเซ็ง  เตรียมศึกษำวิทยำ  ศิลปะกำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำมนุษย์  
46  นำงสำวนัสริน  อำลีเยำะ  เตรียมศึกษำวิทยำ  ศิลปะกำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำมนุษย์  
47  นำงสำวรุสณีดำ  แมเรำะ  เตรียมศึกษำวิทยำ  ศิลปะกำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำมนุษย์  
48  นำงสำวฟีรุญ  บำรำเฮำะ  หำดใหญ่วิทยำคำร  ศิลปะกำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำมนุษย์  
49  นำยสุเมธ  หมัดยุโส๊ะ  ท่ำใหญ่วิทยำ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์)  
50  นำงสำวนูรูลอัสมำ  เจ๊ะและ  ดรุณศำสน์วิทยำ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
51  นำยอัฟฟำน  หัดดลหละ  ส่งเสริมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
52  นำงสำวฟำซีรำ  มะ  นูรุดดิน  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
53  นำงสำวนำรีต้ำ  เขตเทพำ  แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
54  นำงสำวอำมีล่ำ  ลำเต๊ะ  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
55  นำงสำวอำอีซะห์  ดอลี  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
56  นำยมูฮ ำหมัดชำมิล  สะอะ  สำมำรถดีวิทยำ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
57  นำยมูฮัมหมัดคอดำฟีร์  เจ๊ะยอ  สำยบุรีอิสลำมวิทยำ  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
58  นำยมูฮัมหมัด  มะรอแม  บ ำรุงอิสลำม  บริหำรธุรกิจ  

(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 
59  นำงสำวพิชชำอร  กล่อมเกลี้ยง  หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุล

กันยำ  
บริหำรธุรกิจ  
(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 

60  นำยมูหมัด  ลำเตะ  สุวรรณไพบูลย์  บริหำรธุรกิจ  
(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 

                                 
/ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

61  นำงสำวซำกียะห์  สะแม  จงรักสัตย์วิทยำ  บริหำรธุรกิจ  
(กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์) 

62  นำงสำวฟำรีฮัน  แวดำย๊ะ  เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
63  นำงสำวนัจวำ  ละอำด  ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
64  นำยอับดุลมุอ์มิน  หะยีบำรอเฮง  ตำร์เบียตุลวำตันมูลนิธิ  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
65  นำงสำวนำเดีย  สำเหะโมหะมัด  แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ)  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
66  นำงสำวนัสริน  ขำเดร์  ดำรุสสำลำม  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
67  นำงสำวอำนีส  หะบู  พัฒนำวิทยำ  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
68  นำยสิรธีร ์ แดงดิษฐ์เครี  เดชะปัตตนยำนุกูล  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
69  นำยอำร์ฟันดี  มะรอแม  หำดใหญ่วิทยำคำร  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
70  นำงสำวอำซีย๊ะ  ส ำลี  ด ำรงศำสน์วิทยำ  ภำษำเกำหลี  
71  นำงสำวณัฏฐธิดำ  พลวัฒน์  กศน.อ ำเภอกันตัง  ภำษำเกำหลี  
72  นำงสำวณัฐวรรณ  แซ่โกย  อ ำมำตย์พำนิชนุกูล  ภำษำเกำหลี  
73  นำงสำวอิลฮำม  หะแว  ดำรุสสำลำม  ภำษำเกำหลี  
74  นำงสำวจัสมิน  มำละแซ  หำดใหญ่วิทยำคำร  ภำษำเกำหลี  
75  นำงสำวณัฐธิดำ  กำศสนุก  เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี  ภำษำเกำหลี  
76  นำงสำวนำเดีย  รำแด  ตำกใบ  ภำษำเกำหลี  
77  นำงสำวนูรไลลำ  โดยหมะ  แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ  พัฒนำสังคม  
78  นำงสำวสูฟียำ  ดูซง  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  พัฒนำสังคม  
79  นำงสำวตัสกำรณ์  แท่นบ ำรุง  สตรีพัฒนศึกษำหะยีนิเซำะ  

อำเก็บอุไร-บ ำเพ็ญ  
พัฒนำสังคม  

80  นำงสำวนำยีฮะห์  แวอีซอ  นูรุดดิน  พัฒนำสังคม  
81  นำงสำวโรสมำนี  อำแว  เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี  พัฒนำสังคม  
82  นำงสำวนูรียะห์  กำโบะ  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  พัฒนำสังคม  
83  นำยบัสซำม  แวอุเซ็ง  บ ำรุงอิสลำม  กำรจัดกำรสำรสนเทศ  
84  นำงสำวณัฐธิดำ  สตันน๊อต  อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ  กำรจัดกำรสำรสนเทศ  
85  นำงสำวซูเฟียนี  สำและบิง  ประสำนวิทยำมูลนิธิ  กำรจัดกำรสำรสนเทศ  
86  นำงสำวนิอำฟำฟ  อำแวบือซำ  ดรุณศำสน์วิทยำ  กำรจัดกำรสำรสนเทศ  
87  นำงสำวซีตีรอกีเยำะ  เจะสะมำแอ  เดชะปัตตนยำนุกูล  กำรจัดกำรสำรสนเทศ  
   /ล ำดับที่... 

 
 



5 
 
 
คณะรัฐศาสตร์ จ านวน  38  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 
1 นำงสำวนุชรีญำ มะสะกำ ควนโดนวิทยำ กำรปกครอง 
2 นำยนูรอักมัล สุขคติ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ กำรปกครอง 
3 นำงสำวนูรฮีดำยะห์ สะนิ เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี กำรปกครอง 
4 นำงสำวภัคจิรำ เพชรพันธ์ นวมินทรำชูทิศ ทักษิณ กำรปกครอง 
5 นำงสำวฟำริน บินนุรดีน ดรุณศำสน์วิทยำ กำรปกครอง  
6 นำยฤทธิชัย หนูเกิด คลองยำงประชำนุสรณ์ กำรปกครอง 
7 นำงสำวฟุตรีซีรีน ดีสะธรรม พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ กำรปกครอง 
8 นำงสำวภำวิณี สำและ สุไหงโกลก กำรปกครอง 
9 นำงสำวกูนูรูฮำซีลำ นำรำวงศ์ สุไหงโกลก กำรปกครอง 
10 นำยทัตพงศ์ อินนุ่น แสงทองวิทยำ กำรปกครอง 
11 นำงสำวนูรฮัยฟัต ดำแม สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 
12 นำงสำวมุกมีน๊ะห์ สิเดะ ศำสน์สันติธรรม กำรปกครองท้องถิ่น 
13 นำงสำวยัสมิน มะมิง จงรักสัตย์วิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 
14 นำงสำวซูฟียำ อำแว คัมภีร์วิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 
15 นำยฟำอีส รักหมำน ปทุมคงคำ กำรปกครองท้องถิ่น 
16 นำงสำวไฮฟัต ดิง ศิริธรรมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 
17 นำงสำวนุสรีน หวังด ำ นำทวีวิทยำคม กำรปกครองท้องถิ่น 
18 นำงสำวธำรำรัตน์ หนูสิงห์ สตรีพัทลุง กำรปกครองท้องถิ่น 
19 นำงสำวสุทัตตำ ยีบิลัง ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ กำรปกครองท้องถิ่น 
20 นำงสำวพำรีซำ มะอีกะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 
21 นำยมูฮัมหมัดอิมรอน เปำะมะ จงรักสัตย์วิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
22 นำงสำวอิสมี สำเมำะ ศำสนูปถัมภ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
23 นำงสำวนูรีซัน ล่ำหับ หำดใหญ่วิทยำคำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
24 นำยอดิรุซ เจะมะ คณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ  
    

/ล ำดับที่ ... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 
25 นำยชำรีฟ โตะโกะ วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ  
26 นำงสำวสำรีนำ แตลอแม็ง ส่งเสริมศำสน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
27 นำงสำวนิยัสมีน มะดีเยำะ ส่งเสริมศำสน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
28 นำงสำวนิซำม สำและ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
29 นำงสำวสุดำรัตน์ กองบก ท่ำแพผดุงวิทย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
30 นำงสำวนำเดียร์ สำแล พัฒนำวิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศ 
31 นำงสำวรอนีหยะ กำเดร์ สุวรรณไพบูลย์ นโยบำยสำธำรณะ 
32 นำงสำวกัณทิมำ หลีนุ้ย ธรรมศำสน์วิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 
33 นำงสำวนินูรียะห์ สะมะแอ ธรรมวิทยำมูลนิธิ นโยบำยสำธำรณะ 
34 นำงสำวฟิตรียำนี วำแวนิ ธรรมวิทยำมูลนิธิ นโยบำยสำธำรณะ 
35 นำยฟุรกอน สำและ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 
36 นำยหฤษฎ์ ไชยวรรณ สตรีพัทลุง นโยบำยสำธำรณะ 
37 นำยลุตฟี หะยีหะเตง พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 
38 นำงสำวอัสนำ ผู้ดี ท่ำอิฐศึกษำ นโยบำยสำธำรณะ 
    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 24 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 
แขนงวิชา 

1 นำงสำวอำมำนี  แซ๊ะหน๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ ทัศนศิลป์ 

2 นำยมูฮัมมัดอำรึฟีน  ฮะยีมิง รำษฎร์ประชำนุเครำะห์ ทัศนศิลป์ 

3 นำยนฤปนำท  บุญตำมช่ำย เบญจมรำชูทิศ ทัศนศิลป์ 

4 นำยอำรีฟีน  เจ๊ะสอเหำะ วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี ทัศนศิลป์ 

5 นำงสำวปำลิตำ  ยีเกษม โยธินบ ำรุง ทัศนศิลป์ 

   /ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 
แขนงวิชา 

6 นำยอินอำมุลฮำซัน  อีแต บูรณำกำรศึกษำวิทยำ ทัศนศิลป์ 

7 นำงสำวนูรเดีย  ยะโก๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ ทัศนศิลป์ 

8 นำงสำวอนุซำณี  อำแว นิรันดรวิทยำ ทัศนศิลป์ 

9 นำยมุสตำกีม  มะนอ รอมำเนีย ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

10 นำยฮำรีส  เจ๊ะโซ๊ะ ศำสนูปถัมภ์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

11 นำยฟิรฮัน  ตำเละ รอมำเนีย ออกแบบประยุกด์ศิลป์ 

12 นำงสำวอีย์มำน  ดอเลำะ วิทยำอิสลำมมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

13 นำงสำวไซนี  สำและ ดรุณวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

14 นำงสำวฮำนีซะห์  เวำะหะ 
 

สมบูรณ์ศำสน์อิสลำม ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

15 นำงสำวซูนีต้ำ  สำมัน มำอำฮัดดำรุสสลำม ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

16 นำยซูกีฟลี  ลือบำดำมะ 
 

กศน.อ ำเภอเทพำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

17 นำงสำวมำเรียนิ  โต๊ะเจ๊ะ 
 

ศำสนศึกษำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

18 นำงสำวมูรณี  ประดู่ 
 

ประสำนวิทยำมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

19 นำงสำวยำวำรียะ  สำอุ 
 

อำสำสุลดินวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

20 นำงสำวอำรีนำ  โต๊ะเล 
 

อัลอีย๊ะวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

21 นำงสำวนูรีฮัน  เจะคำเดร์ 
 

ดรุณศำสน์วิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

22 นำงสำวอัมนี  สำหะ 
 

ดรุณศำสน์วิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

    
/ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 
แขนงวิชา 

23 นำงสำวซัมซียะห์  บือโต 
 

ธรรมวิทยำมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

24 นำงสำวนุสเรำะห์  กอและ 
 

เดชะปัตตนยำนุกูล ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

 

คณะวิทยาการอิสลาม จ านวน 9 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

1 นำย วุฒิชัย แย้มเกื้อ มุสลิมศึกษำ นวัตกรรมธุรกิจอิสลำม 

2 นำงสำวต่วนนุรมำ ต่วนปูเตะ เตรียมศึกษำวิทยำ อิสลำมศึกษำ 

3 นำงสำว อำนีตำ แมแล ประสำนวิทยำมูลนิธิ อิสลำมศึกษำ 

4 นำย ซัดดัม บีรู สมบูรณ์ศำสน์อิสลำม อิสลำมศึกษำ 

5 นำงสำว ลัยล่ำ วะจิดี วิทยำกำรอิสลำม อิสลำมศึกษำ 

6 นำงสำว รอยมีย์ วะจิดี วิทยำกำรอิสลำม อิสลำมศึกษำ 

7 นำยมูหะมะพำฮีมี อำลี ธรรมวิทยำมูลนิธิ อิสลำมศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

8 นำงสำว อำมีเนำะ ยูโซะคำเดำะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ อิสลำมศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

9 นำงสำว ซำรีหะห์ ลอเด็ง มำอำฮัดดำรุสสลำม กำรสอนอิสลำมศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

/คณะศึกษำศำสตร์... 
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คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 107 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

1 นำงสำวอุลฟำ สำและ พัฒนศำสน์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

2 นำงสำวเมธำวดี ชูถึง สำมัคคีศึกษำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

3 นำงสำวอำฟีฟะห์ แดแก กำบังพิทยำคม วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

4 นำยอีรฟำน มะหะมัด ยะหำศิรยำนุกูล วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

5 นำงสำวโรสลัยลำ ประดู่ ธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

6 นำยอิมรอน แมยู อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

7 นำยนำซิร ดอเลำะ บ ำรุงอิสลำม วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

8 นำงสำวอิสตีซำล ยูโซะ ดรุณศำสน์วิทยำ ชีววิทยำ 

9 นำงสำวขวัญชนก ขุนเกลี้ยง เดชะปัตตนยำนุกูล ชีววิทยำ 

10 นำงสำวซูไฮลำ ดอเลำะเซ็ง ประสำนวิทยำมูลนิธิ ชีววิทยำ 

11 นำงสำวนูรอำซีย๊ะ ตีมะซำ นูรุดดิน ชีววิทยำ 

12 นำงสำวเสมอดำว มะละ พัทลุง ชีววิทยำ 

13 นำงสำวอันนี ฮำแว สวนพระยำวิทยำ ชีววิทยำ 

14 นำงสำวทิฆัมพร สำรพรรณ์ มุสลิมสตูลวิทยำ ชีววิทยำ 

15 นำงสำวฟำดีลำ รอเกต พิมำนพิทยำสรรค์ ชีววิทยำ 

16 นำงสำวตูแวฟิตรียะห์ ตูแวสูหลง พัฒนำวิทยำ ชีววิทยำ 

17 นำงสำวโซเฟีย เจ๊ะเดะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ชีววิทยำ 

18 นำงสำวซอลีฮะห์ บองอแม สวนพระยำวิทยำ ชีววิทยำ 

19 นำงสำวนภำศิรินทร์ แท่นเกิด หำรเทำรังสีประชำสรรค์ เคมี 

20 นำงสำวคอลีเยำะ วำเละ ประสำนวิทยำมูลนิธิ เคมี 

21 นำยอีฟำอ์ มะดอเลำะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ เคมี 

22 นำงสำวอัฆนีญำ มะยิดำ ธรรมวิทยำมูลนิธิ เคมี 

23 นำงสำวกัปเซ๊ำะ อำแวดิง อัซซูลำมียะตูดีนียะห์ เคมี 

24 นำงสำวซูลสำนี อำแว รอมำเนีย เคมี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

25 นำงสำวอำลำวีย๊ะ ดำมอลอ สตรียะลำ เคมี 

26 นำงสำวยูซรีนำ สะมะแอ รอมำเนีย ฟิสิกส์ 

27 นำงสำวรูสซีตำ ฮำมะ ไม้แก่นกิตติวิทย์ ฟิสิกส์ 

28 นำงสำวยุวดีย์ จันทร์เสำร์ พระแสงวิทยำ ฟิสิกส์ 

29 นำงสำวมุสรัน มำมะ ดำรุสสำลำม ฟิสิกส์ 

30 นำยอัสกำรีย์ เชื้อสมัน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

31 นำงสำวอุไรนัต ยูโซ๊ะ สตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

32 นำงสำวรุสนำ ดิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ยะลำ 

ฟิสิกส์ 

33 นำงสำวนุรซำฮีดำ มำแยบือแต สตรีศำสนูปถัมภ์ ฟิสิกส์ 

34 นำงสำวฟิรดำว มะแซ มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

35 นำงสำวยำสมีน อำมัด มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

36 นำงสำวซูไนนำ จะปะกียำ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

37 นำงสำวโซเฟีย กูโน อัครศำสน์วิทยำ ฟิสิกส์ 

38 นำงสำวมัรยัม โตะพง ธรรมวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

39 นำงสำวสัลมำ ยูโซะ มูลนิธิอำซิซสถำน จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

40 นำงสำวอำนีส ดำเจ๊ะ แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ) จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

41 นำงสำวอัศมำวำตี มะตอเห เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ บำงปอ
ประชำรักษ์ 

จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

42 นำงสำวนูรีฮัน บือรำเฮง เดชะปัตตนยำนุกูล จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

43 นำงสำวนูรซำกีรีน สำและ มะอำหัดอิสลำมียะห์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

   /ล ำดับที่ ... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

44 นำงสำวอูรวะห์ อำลี มุสลิมพัฒนศำสตร์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

45 นำงสำวจัสมี เซ็ง เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

46 นำงสำวนิฮำวำ มำหะดุง ร่มเกล้ำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

47 นำงสำวอำลีต้ำร์ เจะเละ ดีนูลอิสลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

48 นำงสำวนฤมล จันทร์แก้ว ก ำแพงวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

49 นำงสำวฮุซนำ เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

50 นำงสำวอัสนะ จำรง อุดมศำสน์วิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

51 นำงสำวชนำธินำถ จำรนัย หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

52 นำงสำวซูอัลวำนำร์ มะสีละ วังกะพ้อพิทยำคม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

53 นำงสำวปฏิญญำ ปล้องอ่อน หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

54 นำงสำวชรินรัตน์ ขวัญจันทร์ มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

55 นำงสำวซูรีนำ เจ๊ะมะ ศำสน์สำมัคคี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

56 นำงสำวอำทิตญำ แสล่หมัน คลองยำงประชำนุสรณ์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

57 นำงสำวพิชญำ ชูช่วย ตะโหมด จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

58 นำงสำวสำลิซำ มะมิง ศำสนศึกษำ จิตวิทยำกำรศึกษำและกำร
แนะแนว 

   /ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

59 นำงสำวชนิสรำ พรำหมชูบัว มัธยมเทศบำลวัดท่ำแพ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

60 นำยมูฮัมหมัดอำบีดิน แดเบ๊ำะ ยะหำศิรยำนุกูล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

61 นำงสำวอนิสำ มำมะ เตรียมศึกษำวิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

62 นำยรอฟีอี สุหลง จงรักสัตย์วิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ประเมินทำงกำรศึกษำ 

63 นำงสำวอัฟฟะห์ สะโต ศำสนศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ประเมินทำงกำรศึกษำ 

64 นำงสำวฟำรีดำ ตอแต ธรรมวิทยำมูลนิธิ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ประเมินทำงกำรศึกษำ 

65 นำงสำวซีตีอำมีเนำะห์ เตะ รอมำเนีย เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ประเมินทำงกำรศึกษำ 

66 นำงสำวฟิรดำ กำรี ดรุณศำสน์วิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ประเมินทำงกำรศึกษำ 

67 นำงสำวณัฐณิชำ หลงกอหรำบ ท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ ศิลปศึกษำ 

68 นำงสำวอำนีตำ ตะโละดิง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ศิลปศึกษำ 

69 นำงสำวนำซูฮำ มูเซะ พัฒนำวิทยำ ศิลปศึกษำ 

70 นำยอำริฟีน ยะโกะ ดรุณศำสน์วิทยำ ศิลปศึกษำ 

71 นำงสำวอำมีเรำะห์ อับดุลลำเต๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ ศิลปศึกษำ 

72 นำงสำวนำซูฮำ ดุลเล๊ำะ อิสลำมวิทยำทำน ศิลปศึกษำ 

73 นำยรัสซูวัน ลำเต๊ะ ดำรุสสำลำม ศิลปศึกษำ 

74 นำงสำวนูรูฮูดำ แลเม๊ำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ศิลปศึกษำ 

75 นำยอัมรี สะมะแอ ตันหยงมัส ศิลปศึกษำ 

76 นำงสำวยูฮำนีซำ บือรำเฮง ศำสนศึกษำ ศิลปศึกษำ 

77 นำงสำวมำดีฮะห์ สะเตำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ศิลปศึกษำ 

   /ล ำดับที่... 



13 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

78 นำงสำวฟีรเดำส์ อูเซ็ง ศำสนูปถัมภ์ ศิลปศึกษำ 

79 นำงสำวรุสนำย์ บิลหล ี ส่งเสริมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

80 นำงสำวฟุรกอณี มะหะมะ ดำรุสสำลำม สุขศึกษำ 

81 นำยมูฮ ำหมัดอำดีนันท์ เจ๊ะแว ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

82 นำงสำวซัลมำ บินสอำด ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ สุขศึกษำ 

83 นำงสำวนำเดีย เตะแต ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

84 นำงสำวอังคณำ พัทลุง ท่ำแพผดุงวิทย์ สุขศึกษำ 

85 นำงสำวรอฮำนี เลำะลำแม ยะหำศิรยำนุกูล สุขศึกษำ 

86 นำงสำวรุสนำ มะประสิทธิ์ ศำสนบ ำรุง สุขศึกษำ 

87 นำงสำวซีลินญำ มรรคำเขต ควนโดนวิทยำ สุขศึกษำ 

88 นำงสำวรัชดำภรณ์ ปะสะกอ บันนังสตำวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

89 นำงสำวนูรูลยัสมีน หะยีเจ๊ะแว จงรักสัตย์วิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

90 นำยอนุวัต หมัดอำหลี จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

91 นำงสำวนูรูเฟำซำนี มำมะ มุสลิมพัฒนศำสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

92 นำงสำวนิซูฮัยฟำ มะดีเย๊ำะ สวนพระยำวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 

93 นำงสำวธนำภรณ์ หนูแก้ว หัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ ภำษำไทย 

94 นำงสำวอัศรีนำ หลีเส็น พิมำนพิทยำสรรค์ ภำษำอังกฤษ 

95 นำงสำวซอบำรียะห์ เจ๊ะแม ประทีปวิทยำ จิตวิทยำคลินิก 

96 นำงสำวนิสรีน เอียดวงค์ บ ำรุงอิสลำม มูลนิธิ จิตวิทยำคลินิก 

97 นำงสำวนูรฮดูำ อำมำตี อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำคลินิก 

98 นำงสำวสุไวบะห์ หะดำตู พัฒนศำสน์วิทยำ โกตำบำรู จิตวิทยำคลินิก 

   /ล ำดับที่... 
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99 นำยไพศอล ลอตันหยง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ จิตวิทยำคลินิก 

100 นำงสำวอีลฟะห์ วำแดะ ดำรุสสำลำม กำรศึกษำปฐมวัย 

101 นำยสมเดช เกตุวงศ์ ตะโหมด สังคมศึกษำ 

102 นำงสำวอำฉ๊ะ เหมมันต์ บำงแก้วพิทยำคม สังคมศึกษำ 

103 นำยมูนตัซ สำเฮำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

104 นำงสำวปัทมำ สังข์ทอง ควนพระสำครินทร์ สังคมศึกษำ 

105 นำงสำวขวัญชนก เจริญผล เกำะสมุย สังคมศึกษำ 

106 นำยประสิทธิ์ ปะสะกอ บันนังสตำวิทยำ สังคมศึกษำ 

107 นำยอำร์ฝัด อำแวแม อิสลำมวิทยำลัย 
แห่งประเทศไทย 

สังคมศึกษำ 

 

             ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  ดูรำยละเอียดกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ  
และกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ทำงเว็บไซต์ http://regist.pn.psu.ac.th/NewStudent/bachelor.php    
หรือทำง QR cord   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส ำหรับนักศึกษำ... 
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 ส ำหรับนักศึกษำใหม่แจ้งควำมจ ำนงในกำรเลือกโค้ดอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ได้ทำงเว็บไซต์ 
https://www.surveymonkey.com/r/7F556GP หรือทำง QR cord   
 

 
 

 
      ประกำศ ณ วันที่ 14 มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
                            (ลงชื่อ)                   มนทิรำ  ลลีำเกรียงศักดิ์ 

                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนทิรำ  ลลีำเกรียงศักดิ์) 
                    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วทิยำเขตปัตตำนี ปฏบิัติกำรแทน 

                                   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
   ทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร 
นำงสำวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร 
   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ                       ทัศนีย์ ร่ำง/พิมพ์/ทำน 

https://www.surveymonkey.com/r/7F556GP

