
  
 
 
 

(ส ำเนำ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ในโครงกำรรับนักศึกษำวิธีพิเศษ  

(รอบ 4 รับตรงอิสระ) เพ่ือเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

  ……………………………………….. 
 ตำมท่ี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้ด ำเนินกำรรับสมัครโครงกำรรับ
นักศึกษำวิธีพิเศษ (รอบ 4 รับตรงอิสระ) เพ่ือเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
วิทยำเขตปัตตำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ กำรด ำเนินกำรรับสมัครใน ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับ 
กำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ในโครงกำรดังกล่ำว รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณะวิทยาการอิสลามจ านวน  13   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 นำย อับดุลอำมีน สแลแม สำยบุรีอิสลำมวิทยำ อิสลำมศึกษำ 

6 นำงสำว ลัยล่ำ วะจิดี วิทยำกำรอิสลำม อิสลำมศึกษำ 

7 นำงสำว รอยมีย์ วะจิดี วิทยำกำรอิสลำม อิสลำมศึกษำ 

8 นำยมูหะมะพำฮีมี อำลี ธรรมวิทยำมูลนิธิ อิสลำมศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

9 นำงสำว อำมีเนำะ ยูโซะคำเดำะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ อิสลำมศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

10 นำงสำว แวยำมีล๊ะ เจ๊ะแว ดำรุสสำลำม กำรสอนอิสลำมศึกษำ 

11 นำงสำว บัดรียะห์ เง๊ำะ วัฒนธรรมอิสลำม กำรสอนอิสลำมศึกษำ 

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

12 นำงสำว ซำรีหะห์ ลอเด็ง มำอำฮัดดำรุสสลำม กำรสอนอิสลำมศึกษำ 

13 นำงสำว อัสมำวำตี แวมำมุ ดำรำวิทยำ กำรสอนอิสลำมศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการอิสลาม 
ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน์ ผ่ำนแอพลิเคชั่นไลน์   
ในวันเสำร์ ที่ 12 มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.30-15.30 น. 
โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ในรอบที่ 4  
สแกนคิวอำร์โค้ดเพ่ือเข้ำกลุ่มสอบสัมภำษณ์  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นำงสำวมัศณีย์ หะยีมำยอ งำนรับนักศึกษำ คณะวิทยำกำรอิสลำม 
โทร 0869634063 อีเมล masnee.h@psu.ac.th 
ในวันและเวลำรำชกำร 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 27 คน 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 

แขนงวิชา 

เวลาในการ
สอบสัมภาษณ์ 

1 นำงสำวอำมำนี  แซ๊ะหน๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ ทัศนศิลป์ 09.00 น. 

2 นำยมูฮัมมัดอำรึฟีน  ฮะยีมิง รำษฎร์ประชำนุเครำะห์ ทัศนศิลป์ 09.15 น. 

3 นำยนฤปนำท  บุญตำมช่ำย เบญจมรำชูทิศ ทัศนศิลป์ 09.30 น. 

4 นำยอำรีฟีน  เจ๊ะสอเหำะ วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี ทัศนศิลป์ 09.45 น. 

5 นำงสำวปำลิตำ  ยีเกษม โยธินบ ำรุง ทัศนศิลป์ 10.00 น. 

6 นำยอินอำมุลฮำซัน  อีแต บูรณำกำรศึกษำวิทยำ ทัศนศิลป์ 10.15 น. 

7 นำงสำวนูรเดีย  ยะโก๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ ทัศนศิลป์ 10.30 น. 

8 นำงสำวอนุซำณี  อำแว นิรันดรวิทยำ ทัศนศิลป์ 10.45 น. 

9 นำยมุสตำกีม  มะนอ รอมำเนีย ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 09.00 น. 

10 นำยฮำรีส  เจ๊ะโซ๊ะ ศำสนูปถัมภ์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 09.15 น. 

11 นำยฟิรฮัน  ตำเละ รอมำเนีย ออกแบบประยุกด์ศิลป์ 09.30 น. 

mailto:masnee.h@psu.ac.th
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 

แขนงวิชา 

เวลาในการ
สอบสัมภาษณ์ 

12 นำงสำวอีย์มำน  ดอเลำะ วิทยำอิสลำมมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

09.00 น. 

13 นำงสำวไซนี  สำและ ดรุณวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

09.15 น. 

14 นำงสำวฮำนีซะห์  เวำะหะ 

 

สมบูรณ์ศำสน์อิสลำม ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

09.30 น. 

15 นำงสำวซูนีต้ำ  สำมัน มำอำฮัดดำรุสสลำม ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

09.45 น. 

16 นำงสำวอัสหม๊ะ  เจ๊ะดู 

 

ธรรมวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

10.00 น. 

17 นำยซูกีฟลี  ลือบำดำมะ 

 

กศน.อ ำเภอเทพำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

10.15 น. 

18 นำงสำวมำเรียนิ  โต๊ะเจ๊ะ 

 

ศำสนศึกษำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

10.30 น. 

19 นำงสำวมูรณี  ประดู่ 

 

ประสำนวิทยำมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

10.45 น. 

20 นำงสำวยำวำรียะ  สำอุ 

 

อำสำสุลดินวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

11.00 น. 

21 นำงสำวอัสรีนำ  กะแต 

 

ศิริธรรมวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

11.15 น. 

22 นำงสำวอำรีนำ  โต๊ะเล 

 

อัลอีย๊ะวิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

11.30 น. 

23 นำงสำวซูฟียะห์  สำแลแม 

 

สุขสวัสดิ์วิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

11.45 น. 

    /ล ำดับที่... 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/ 

แขนงวิชา 

เวลาในการ
สอบสัมภาษณ์ 

24 นำงสำวนูรีฮัน  เจะคำเดร์ 

 

ดรุณศำสน์วิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

13.00 น. 

25 นำงสำวอัมนี  สำหะ 

 

ดรุณศำสน์วิทยำ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

13.15 น. 

26 นำงสำวซัมซียะห์  บือโต 

 

ธรรมวิทยำมูลนิธิ ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

13.30 น. 

27 นำงสำวนุสเรำะห์  กอและ 

 

เดชะปัตตนยำนุกูล ออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย 

13.45 น. 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ตำมเบอร์โทรศัพท์ที่นักเรียนแจ้งไว้ในใบสมัคร  

     

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  

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

13  นำยวสุรัตน ์ ทีปทิพำกร  เบตง ''วีระรำษฎร์ประสำน''  ภำษำจีน  
 

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

42  นำงสำวอัสบำฮำร์  สำและ  อิบตีดำวิทยำ  เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร  
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 (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
50  นำงสำวนูรูลอัสมำ  เจ๊ะและ  ดรุณศำสน์วิทยำ  บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
51  นำยอัฟฟำน  หัดดลหละ  ส่งเสริมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
52  นำงสำวฟำซีรำ  มะ  นูรุดดิน  บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
53  นำงสำวนำรีต้ำ  เขตเทพำ  แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
54  นำงสำวอำมีล่ำ  ลำเต๊ะ  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์)  
55  นำงสำวอำอีซะห์  ดอลี  ธรรมวิทยำมูลนิธิ  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร)  
56  นำยมูฮ ำหมัดชำมิล  สะอะ  สำมำรถดีวิทยำ  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร)  
57  นำยมูฮัมหมัดคอดำฟีร์  เจ๊ะยอ  สำยบุรีอิสลำมวิทยำ  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร)  
58  นำยมูฮัมหมัด  มะรอแม  บ ำรุงอิสลำม  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร)  
59  นำงสำวพิชชำอร  กล่อมเกลี้ยง  หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุล

กันยำ  
บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร)  

60  นำยมูหมัด  ลำเตะ  สุวรรณไพบูลย์  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร)  

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

61  นำงสำวซำกียะห์  สะแม  จงรักสัตย์วิทยำ  บริหำรธุรกิจ (กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร)  

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  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจำรณำจำกเอกสำรกำรสมัคร (ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ์) 

               /คณะรัฐศำสตร์... 
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คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 71 คน  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

1 นำย ตอลำ สำฮำ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครอง 

2 นำงสำว นุชรีญำ มะสะกำ ควนโดนวิทยำ กำรปกครอง 

3 นำย นูรอักมัล สุขคติ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ กำรปกครอง 

4 นำงสำว นำดำ สำแม พัฒนำวิทยำ  กำรปกครอง 

5 นำงสำว นูรฮีดำยะห์ สะนิ เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี กำรปกครอง 

6 นำงสำว นูรฟำติณทร์ บำกำ สำยบุรี 'แจ้งประชำคำร' กำรปกครอง 

7 นำงสำว ภัคจิรำ เพชรพันธ์ นวมินทรำชูทิศ ทักษิณ กำรปกครอง 

8 นำงสำว ณัศริน รือสะ บำเจำะ กำรปกครอง 

9 นำงสำว ฟำริน บินนุรดีน ดรุณศำสน์วิทยำ กำรปกครอง  

10 นำงสำว รูสมี เจ๊ะแว เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี กำรปกครอง 

11 นำย ฤทธิชัย หนูเกิด คลองยำงประชำนุสรณ์ กำรปกครอง 

12 นำงสำว ฟิรดำว มะสง ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรปกครอง 

13 นำงสำว ฟุตรีซีรีน ดีสะธรรม พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ กำรปกครอง 

14 นำย วันอำรีฟ วรรณมำตร ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรปกครอง 

15 นำงสำว อำมำณีย์ แวหะมะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรปกครอง 

16 นำงสำว ฟำรกิน เจ๊ะแว อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ กำรปกครอง  

17 นำย สักรินทร์ แวสะแม ดรุณศำสน์วิทยำ กำรปกครอง  

18 นำงสำว นูรีฮัน เจ๊ะมะ ดรุณศำสน์วิทยำ กำรปกครอง  

19 นำย ต่วนอิมรอน จอลง ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรปกครอง 

20 นำย ศิวภณ เพชรยอดศรี แสงทองวิทยำ กำรปกครอง 

21 นำงสำว รุสอำลีซำ สกำรียำ สุไหงโกลก กำรปกครอง 

22 นำงสำว ภำวิณี สำและ สุไหงโกลก กำรปกครอง 

23 นำงสำว กูนูรูฮำซีลำ นำรำวงศ์ สุไหงโกลก กำรปกครอง 

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

24 นำงสำว ปนัดดำ เด็นง๊ะ สุไหงโกลก กำรปกครอง 

25 นำย ทัตพงศ์ อินนุ่น แสงทองวิทยำ กำรปกครอง 

26 นำงสำว รุสดำ ติเด็ง สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครอง 

27 นำงสำว นูรฮัยฟัต ดำแม สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

28 นำงสำว มุกมีน๊ะห์ สิเดะ ศำสน์สันติธรรม กำรปกครองท้องถิ่น 

29 นำย นิภัสกร จะปะกิยำ เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี กำรปกครองท้องถิ่น 

30 นำงสำว ยัสมิน มะมิง จงรักสัตย์วิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

31 นำงสำว นำซูฮำ วำเต๊ะ ภักดีวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

32 นำงสำว ซูฟียำ อำแว คัมภีร์วิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

33 นำย ฟำอีส รักหมำน ปทุมคงคำ กำรปกครองท้องถิ่น 

34 นำงสำว วรรณิษำ อะบูเห็ด จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ กำรปกครองท้องถิ่น 

35 นำย บีลำ อำแวบือซำ ดำรุสสำลำม กำรปกครองท้องถิ่น 

36 นำงสำว สำรินี ดีเยำะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ กำรปกครองท้องถิ่น 

37 นำงสำว ไฮฟัต ดิง ศิริธรรมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

38 นำงสำว นุสรีน หวังด ำ นำทวีวิทยำคม กำรปกครองท้องถิ่น 

39 นำย อดิศร ดำรำมะ ดรุณศำสน์วิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

40 นำย อำลี นวลอม อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ กำรปกครองท้องถิ่น 

41 นำงสำว ยูนัยนะห์ กำมะ ศำสนูปถัมภ์ กำรปกครองท้องถิ่น 

42 นำงสำว ธำรำรัตน์ หนูสิงห ์ สตรีพัทลุง กำรปกครองท้องถิ่น 

43 นำงสำว อำรีนี กำซอ พิทักษ์ศำสน์วิทยำมูลนิธิ กำรปกครองท้องถิ่น 

44 นำงสำว สุทัตตำ ยีบิลัง ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ กำรปกครองท้องถิ่น 

45 นำงสำว พำรีซำ มะอีกะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

46 นำงสำว ปนัดดำ นันตำ สตูลวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

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

47 นำงสำว นิอิลมี นิเตะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

48 นำย นัศรูน สำฮะ ศำสน์สำมัคคี กำรปกครองท้องถิ่น 

49 นำงสำว ฟำตีนำ โซะเซง ศิริธรรมวิทยำ กำรปกครองท้องถิ่น 

50 นำงสำว ซูไฮลำ อำแยกือจิ เบตง ''วีระรำษฎร์ประสำน'' กำรปกครองท้องถิ่น 

51 นำย มูฮัมหมัดอิมรอน เปำะมะ จงรักสัตย์วิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

52 นำงสำว อิสมี สำเมำะ ศำสนูปถัมภ์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

53 นำงสำว นูรีซัน ล่ำหับ หำดใหญ่วิทยำคำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

54 นำย อดิรุซ เจะมะ คณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

55 นำงสำว ตัสนีม แวดอเลำะ สตรีพัฒนศึกษำหะยีนิเซำะ   
อำเก็บอุไร-บ ำเพ็ญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

56 นำย ชำรีฟ โตะโกะ วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

57 นำงสำว รีซำวีณี บือซำ นูรุดดิน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

58 นำงสำว สำรีนำ แตลอแม็ง ส่งเสริมศำสน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

59 นำงสำว นิยัสมีน มะดีเยำะ ส่งเสริมศำสน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

60 นำงสำว นิสริณย์ นุ่งอำหลี ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

61 นำงสำว นิซำม สำและ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

62 นำงสำว สุดำรัตน์ กองบก ท่ำแพผดุงวิทย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

63 นำงสำว นำเดียร์ สำแล พัฒนำวิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

64 นำงสำว รอนีหยะ กำเดร์ สุวรรณไพบูลย์ นโยบำยสำธำรณะ 

65 นำงสำว กัณทิมำ หลีนุ้ย ธรรมศำสน์วิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 

66  นำงสำว นินูรียะห์ สะมะแอ ธรรมวิทยำมูลนิธิ นโยบำยสำธำรณะ 

67 นำงสำว ฟิตรียำนี วำแวนิ ธรรมวิทยำมูลนิธิ นโยบำยสำธำรณะ 

68 นำย ฟุรกอน สำและ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 

69 นำย หฤษฎ์ ไชยวรรณ สตรีพัทลุง นโยบำยสำธำรณะ 

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

70 นำย ลุตฟี หะยีหะเตง พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ นโยบำยสำธำรณะ 

71 นำงสำว อัสนำ ผู้ดี ท่ำอิฐศึกษำ นโยบำยสำธำรณะ 

          
คณะรัฐศาสตร์ ขอให้ผู้สอบสัมภำษณ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ ในวันท่ี 12 มิถุนำยน 2564 ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ zoom ต้ังแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น. โดยผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ทุกคน ต้องมำรำยงำนตัว ณ ช่วงเวลำ
ข้ำงต้น หำกเลยเวลำจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ และขอให้ผู้สอบสัมภำษณ์ติดตำมกำรประกำศรหัสเข้ำห้องสัมภำษณ์ 
zoom ผ่ำนเพจงำนรับนักศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ ม.อ.ปัตตำนี ในวันท่ี 11 มิถุนำยน 2564   
 
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 357  คน  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

1 นำงสำวนูรรีซำ แวนะไล พัฒนำวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

2 นำงสำวอุลฟำ สำและ พัฒนศำสน์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

3 นำงสำวเมธำวดี ชูถึง สำมัคคีศึกษำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

4 นำงสำวมำรีนำ เล๊ำะหวัง แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

5 นำงสำวซำลูมำ สีหมะ อิสลำมวิทยำนุเครำะห์ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

6 นำงสำวอวำติฟ สะอะ พัฒนำวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

7 นำงสำวรุสมำตำ ยูโซะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

8 นำงสำวนูรมำ เจะอุบง ธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

9 นำงสำวอำฟีฟะห์ แดแก กำบังพิทยำคม วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

10 นำยอีรฟำน มะหะมัด ยะหำศิรยำนุกูล วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

11 นำงสำวโรสลัยลำ ประดู่ ธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

12 นำงสำวดำรุณี ยำสะ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

13 นำยอิมรอน แมยู อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

14 นำงสำวลีนำ สรรเพชร อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

15 นำงสำวอำมีเรำะห์ วำเด็ง ธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

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

16 นำงสำวธิดำรัตน์ ทองกะแดะ ธิดำแม่พระ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

17 นำงสำวสำมีเรำะห์ ดำลอ รัศมีสถำปนำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

18 นำงสำวฟำรำห์วำฮีดำ สำแม อิสลำมบูรพำวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

19 นำงสำวมูรณี เจะโวะ พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

20 นำงสำวนูรียำ มะเซ็ง ธรรมวิทยำมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

21 นำงสำวซูมัยยะห์ บือรำเฮง รอมำเนีย วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

22 นำงสำวฟำเอนนี เปำะโก๊ะ รัศมีสถำปนำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

23  นำงสำวใหมโสม เอียดยำว กันตังพิทยำกร วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

24 นำงสำวโซรัยญำ เบ็ญเลำะห์ ดรุณศำสน์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

25 นำงสำวนำซีฟะห์ อำแด ศิริรำษฏร์สำมัคคี วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

26 นำยฟำรุฟ บิสลีหมีน ควนโดนวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

27 นำงสำวดำริกำ รัสมโน ทุ่งสง วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

28 นำงสำวซูฮัยมี อำลี จงรักสัตย์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

29 นำงสำวอำซียะห์ เจะแมง ศิริรำษฏร์สำมัคคี วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

30 นำยอัษฎำวุธ คนเรียน ประทีปธรรมมูลนิธิ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

31 นำงสำวปณิศำ สุหลง ศำสนศึกษำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

32 นำยคอลิด ดำแล่หมัน ดำรุลอูลูม วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

33 นำงสำวรุ่งทิวำ จันทร์สมคง สะบ้ำย้อยวิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

34 นำยนำซิร ดอเลำะ บ ำรุงอิสลำม วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

35 นำงสำวอัสมำอ์ ลำเตะ ดรุณศำสน์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

36 นำงสำวซูลำนี สำแลแม อุดมศำสน์วิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

37 นำงสำวอิสตีซำล ยูโซะ ดรุณศำสน์วิทยำ ชีววิทยำ 

38 นำงสำวขวัญชนก ขุนเกลี้ยง เดชะปัตตนยำนุกูล ชีววิทยำ 

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

39 นำงสำวซูไฮลำ ดอเลำะเซ็ง ประสำนวิทยำมูลนิธิ ชีววิทยำ 

40 นำงสำวนูรอำซีย๊ะ ตีมะซำ นูรุดดิน ชีววิทยำ 

41 นำงสำวเสมอดำว มะละ พัทลุง ชีววิทยำ 

42 นำงสำวอันนี ฮำแว สวนพระยำวิทยำ ชีววิทยำ 

43 นำงสำวทิฆัมพร สำรพรรณ์ มุสลิมสตูลวิทยำ ชีววิทยำ 

44 นำงสำวฟำดีลำ รอเกต พิมำนพิทยำสรรค์ ชีววิทยำ 

45 นำงสำวตูแวฟิตรียะห์ ตูแวสูหลง พัฒนำวิทยำ ชีววิทยำ 

46 นำงสำวโซเฟีย เจ๊ะเดะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ชีววิทยำ 

47 นำงสำวซอลีฮะห์ บองอแม สวนพระยำวิทยำ ชีววิทยำ 

48 นำงสำวนภำศิรินทร์ แท่นเกิด หำรเทำรังสีประชำสรรค์ เคมี 

49 นำงสำวอภิสรำ สิงเกิด ตรังวิทยำ เคมี 

50 นำงสำวคอลีเยำะ วำเละ ประสำนวิทยำมูลนิธิ เคมี 

51 นำงสำวอีฟำอ์ มะดอเลำะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ เคมี 

52 นำงสำวอัฆนีญำ มะยิดำ ธรรมวิทยำมูลนิธิ เคมี 

53 นำงสำวกัปเซ๊ำะ อำแวดิง อัซซูลำมียะตูดีนียะห์ เคมี 

54 นำงสำวซูลสำนี อำแว รอมำเนีย เคมี 

55 นำงสำวอำลำวีย๊ะ ดำมอลอ สตรียะลำ เคมี 

56 นำงสำวยูซรีนำ สะมะแอ รอมำเนีย ฟิสิกส์ 

57 นำงสำวรูสซีตำ ฮำมะ ไม้แก่นกิตติวิทย์ ฟิสิกส์ 

58 นำงสำวยุวดีย์ จันทร์เสำร์ พระแสงวิทยำ ฟิสิกส์ 

59 นำงสำวมุสรัน มำมะ ดำรุสสำลำม ฟิสิกส์ 

60 นำงสำวอิลี่ย์ มะหลี สอนศำสนำศำสนูปถัมภ์ ฟิสิกส์ 

61 นำงสำวอัสกำรีย์ เชื้อสมัน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

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

62 นำงสำวยัสมิน ลำเตะ มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

63 นำงสำวอุไรนัต ยูโซ๊ะ สตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

64 รุสนำ ดิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ยะลำ 

ฟิสิกส์ 

65 นำงสำวนุรซำฮีดำ มำแยบือแต สตรีศำสนูปถัมภ์ ฟิสิกส์ 

66 นำงสำวฟิรดำว มะแซ มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

67 นำงสำวฐิตำรีย์ ปูเต๊ะ จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

68 นำงสำวยำสมีน อำมัด มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

69 นำงสำวนูรอำลียำ อำแซ ดรุณศำสน์วิทยำ ฟิสิกส์ 

70 นำงสำวสุไฮลำ สุหลง มูลนิธิอำซิซสถำน ฟิสิกส์ 

71 นำงสำวเฮนดน โต๊ะเก็ง ธรรมวิทยำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

72 นำงสำวยำรอด๊ะ บำโงย สุขสวัสดิ์วิทยำ ฟิสิกส์ 

73 นำงสำวซูไนนำ จะปะกียำ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ฟิสิกส์ 

74 นำงสำวโซเฟีย กูโน อัครศำสน์วิทยำ ฟิสิกส์ 

75 นำยมูฮัมหมัดนำวำวี หลง สำยบุรี 'แจ้งประชำคำร' ฟิสิกส์ 

76 นำงสำวมัรยัม โตะพง ธรรมวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

77 นำงสำวนูรุลดำ เหมสนิท จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

78 นำงสำวศิรภัสสร หำดเกลี้ยง สภำรำชินี จังหวัดตรัง จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

79 นำงสำวสุไรยำ บูกำ อำสำสุลดินวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

80 นำงสำวสัลมำ ยูโซะ มูลนิธิอำซิซสถำน จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

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

81 นำงสำวบัลกีส ลีเป็ง รอมำเนีย จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

82 นำงสำวนูรสัซวำณี สะแต อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

83 นำงสำวไซตน หัดขะเจ เทพำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

84 นำงสำวอัสมำ สะมะแอ พัฒนำวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

85 นำงสำวอำนีส ดำเจ๊ะ แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ) จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

86 นำงสำวโมน่ำเดีย จินุ้ย รุ่งโรจน์วิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

87 นำงสำวอัศมำวำตี มะตอเห เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ บำงปอ
ประชำรักษ์ 

จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

88 นำงสำวนิฮำซำนะห์ นิบือซำ ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

89 นำงสำวฟิรดำวส์ สอเฮำะ คณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

90 นำงสำวนูรอำซีกีน มะบำกอ อำสำสุลดินวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและกำร
แนะแนว 

91 นำงสำวสลิลทิพย์ รำมอินทร์ ห้วยยอด จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

92 นำงสำวนูรีฮัน บือรำเฮง เดชะปัตตนยำนุกูล จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

93 นำงสำวนูรซำกีรีน สำและ มะอำหัดอิสลำมียะห์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

94 นำงสำวอูรวะห์ อำลี มุสลิมพัฒนศำสตร์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

    
/ล ำดับที่... 
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95 นำงสำวจัสมี เซ็ง เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

96 นำงสำวอูมีกลือซง ยอ สุไหงโกลก จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

97 นำงสำวมำเรียม เจะแม แสงจริยธรรมวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

98 นำยซำอัด หะยีมัด ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

99 นำงสำวเป๊ำะนูรอำดีลำ หลงหมัด เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

100 นำงสำวโซรยำ เจะฮะ ประสำนวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

101 นำงสำวนิฮำวำ มำหะดุง ร่มเกล้ำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

102 นำงสำวฟำรีดำ ลำเต๊ะ ประสำนวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

103 นำงสำวนุซรีย์ ดือรำแม พัฒนศำสน์วิทยำ โกตำบำรู จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

104 นำงสำวอำลีต้ำร์ เจะเละ ดีนูลอิสลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

105 นำงสำวปำวีณำ ลอตันหยง ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

106 นำงสำวนฤมล จันทร์แก้ว ก ำแพงวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

107 นำงสำวฮุซนำ เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

108 นำงสำวฮูไซนะห์ เจะเล๊ำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

109 นำงสำวนูรีสำ ดือรียอ ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

   /ล ำดับที่... 
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110 นำงสำวจุฑำทิพย์ ทุมมำนำม ท่ำแพผดุงวิทย์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

111 นำงสำวตอฮีเร๊ำะห์ อีซอ มูฮัมมำดียะห์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

112 นำงสำวอัสนะ จำรง อุดมศำสน์วิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

113 นำงสำววำอัยนี เจะนิ ศำสนูปถัมภ์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

114 นำงสำวนูรมี กำเจ ดำรุสสำลำม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

115 นำงสำวชนำธินำถ จำรนัย หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

116 นำงสำวซูอัลวำนำร์ มะสีละ วังกะพ้อพิทยำคม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

117 นำงสำวปฏิญญำ ปล้องอ่อน หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

118 นำงสำวจีรำนันท์ สตันน๊อด ท่ำแพผดุงวิทย์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

119 นำงสำวนำเดียร์ ยำมูสะนอ ธรรมวิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

120 นำงสำวชรินรัตน์ ขวัญจันทร์ มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

121 นำงสำวไฮฟะห์ มะมิง วังกะพ้อพิทยำคม จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

122 นำงสำวนูรซำฮำรำ รัตนวงศ์สวัสดิ์ อิสลำมศำสน์วิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

123 นำงสำวตัซนีม แมเร๊ำะ สำมำรถดีวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

124 นำงสำวซูรีนำ เจ๊ะมะ ศำสน์สำมัคคี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

   /ล ำดับที่... 
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125 นำงสำวอำทิตญำ แสล่หมัน คลองยำงประชำนุสรณ์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

126 นำงสำวซัลวำนีย์ มำมะ อัลฮุสยะห์อิสลำมวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

127 นำงสำวสุจิตรำ ละใบง๊ะ มุสลิมสตูลวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

128 นำงสำวพิชญำ ชูช่วย ตะโหมด จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

129 นำงสำวสำลิซำ มะมิง ศำสนศึกษำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

130 นำงสำวฟำรินดำ หมะประสิทธิ์ มูลนิธิอำซิซสถำน จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

131 นำงสำวแวอำซีซะห์ ดอเลำะ พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

132 นำงสำวณัฐยำวดี หวังดี มุสลิมวิทยำภูเก็ต จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

133 นำงสำวนุรฟำตีนี ซำแล ศำลำฟี จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

134 นำงสำวอัฟณำน สำมะ พัฒนำวิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

135 นำงสำวชนิสรำ พรำหมชูบัว มัธยมเทศบำลวัดท่ำแพ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

136 นำงสำวบำรำกิ หะยีสะแลแม ดรุณศำสน์วิทยำ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

137 นำงสำวรอฮำยำ มะแด อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ จิตวิทยำกำรศึกษำและ 
กำรแนะแนว 

138 นำยมูฮัมหมัดอำบีดิน แดเบ๊ำะ ยะหำศิรยำนุกูล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

139 นำงสำวอนิสำ มำมะ เตรียมศึกษำวิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

   /ล ำดับที่... 
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140 นำยรอฟีอี สุหลง จงรักสัตย์วิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

141 นำงสำวอัฟฟะห์ สะโต ศำสนศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

142 นำงสำวอำมำณี สำและ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

143 นำงสำวฟำรีดำ ตอแต ธรรมวิทยำมูลนิธิ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

144 นำงสำวซีตีอำมีเนำะห์ เตะ รอมำเนีย เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

145 นำงสำวนอร์ฮิคมัฮ มะมิง แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ) เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

146 นำงสำวรุจิกำญจน์ ชูชำติ ปัญญำวิทย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

147 นำงสำวโนรฟำซีฮำ อำแวกือจิ แสงธรรมวิทยำ(มูลนิธิ) เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

148 นำงสำวฟิรดำ กำรี ดรุณศำสน์วิทยำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรประเมินทำงกำรศึกษำ 

149 นำงสำวณัฐณิชำ หลงกอหรำบ ท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ ศิลปศึกษำ 

150 นำงสำวอำนีตำ ตะโละดิง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์  ศิลปศึกษำ  

151 นำงสำวฮุสนำ อับดุลเลำะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์  ศิลปศึกษำ  

152 นำงสำวนำซูฮำ มูเซะ พัฒนำวิทยำ  ศิลปศึกษำ  

153 นำยอำริฟีน ยะโกะ ดรุณศำสน์วิทยำ  ศิลปศึกษำ  

154 นำงสำวอำมีเรำะห์ อับดุลลำเต๊ะ ดรุณศำสน์วิทยำ  ศิลปศึกษำ  

155 นำงสำวนำซูฮำ ดุลเล๊ำะ อิสลำมวิทยำทำน  ศิลปศึกษำ  

156 นำยรัสซูวัน ลำเต๊ะ ดำรุสสำลำม  ศิลปศึกษำ  

157 นำงสำวนูรูฮูดำ แลเม๊ำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ  ศิลปศึกษำ  

158 นำยอัมรี สะมะแอ ตันหยงมัส  ศิลปศึกษำ  

   /ล ำดับที่... 
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159 นำงสำวยูฮำนีซำ บือรำเฮง ศำสนศึกษำ  ศิลปศึกษำ  

160 นำงสำวมำดีฮะห์ สะเตำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ  ศิลปศึกษำ  

161 นำงสำวฟีรเดำส์ อูเซ็ง ศำสนูปถัมภ์  ศิลปศึกษำ  

162 นำยกูซัยฟีร์ ยูโซ๊ะ ดำรุสสำลำม สุขศึกษำ 

163 นำงสำวรุสนำย์ บิลหล ี ส่งเสริมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

164 นำงสำวนีนี่ อำหวัง จริยธรรมอิสลำมมูลนิธิ สุขศึกษำ 

165 นำงสำวนิสรีน วงวำร ี ส่งเสริมอิสลำม สุขศึกษำ 

166 นำยดำวุด ยีสมัน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ สุขศึกษำ 

167 นำยอัฟรีนัน ดำโอะ ไม้แก่นกิตติวิทย์ สุขศึกษำ 

168 นำงสำวฟุรกอณี มะหะมะ ดำรุสสำลำม สุขศึกษำ 

169 นำงสำวนินำซีเร๊ำะ นิมะ ดำรุสสำลำม สุขศึกษำ 

170 นำยมูฮ ำหมัดอำดีนันท์ เจ๊ะแว ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

171 นำยมะซอรี ยูโซ๊ะ สุวรรณไพบูลย์ สุขศึกษำ 

172 นำยซัรฟำ หำสกุล ป่ำเรียนวิทยำ สุขศึกษำ 

173 นำงสำวซัลมำ บินสอำด ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ สุขศึกษำ 

174 นำยซำกำรียำ ดำโอะ จงรักสัตย์วิทยำ สุขศึกษำ 

175 นำงสำวสนธยำ ลำเตะ ส่งเสริมอิสลำม สุขศึกษำ 

176 นำงสำวรอมำดีน่ำ กำเหย็ม พัฒนำศำสตร์มูลนิธิ สุขศึกษำ 

177 นำยอิมรอน ยะโงะมะ รำมันห์ศิริวิทย์ สุขศึกษำ 

178 นำงสำวนำเดีย เตะแต ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

179 นำงสำวนูรไอมี บือรำเฮง ดรุณศำสน์วิทยำ สุขศึกษำ 

180 นำยมุคริม อีแต มุสลิมพัฒนศำสตร์ สุขศึกษำ 

181 นำยอิลฟำน หมะเด็น บูรณำกำรศึกษำวิทยำ สุขศึกษำ 

    
/ล ำดับที่... 
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182 นำงสำวสิริวรรณ บุญช ู สันติวิทยำ สุขศึกษำ 

183 นำยเกียรติยศ จินดำสุวรรณ์ หำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ สุขศึกษำ 

184 นำงสำวอำติกะ เจ๊ะเลำะ ดำรุสสำลำม สุขศึกษำ 

185 นำยภูธเนศ นิลวิสุทธิ์ กีฬำจังหวัดตรัง สุขศึกษำ 

186 นำงสำวอังคณำ พัทลุง ท่ำแพผดุงวิทย์ สุขศึกษำ 

187 นำงสำวฟำรำตี สะอิยำโง๊ะ สตรีศำสนูปถัมภ์ สุขศึกษำ 

188 นำงสำวมำซียะห์ วำเงำะ อัครศำสน์วิทยำ สุขศึกษำ 

189 นำงสำวนุรฮูดำ วำโด ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

190 นำงสำวอำรีฟะฮ นือเร็ง บ ำรุงอิสลำม สุขศึกษำ 

191 นำงสำวรอฮำนี เลำะลำแม ยะหำศิรยำนุกูล สุขศึกษำ 

192 นำงสำวกำซีฟะห์ แยนำ รำชประชำนุเครำะห์ 39 สุขศึกษำ 

193 นำงสำวรุสนำ มะประสิทธิ์ ศำสนบ ำรุง สุขศึกษำ 

194 นำงสำวฟิรดำว หะระตี ธรรมวิทยำมูลนิธิ สุขศึกษำ 

195 นำงสำวอำลียำ เลำะวิง รือเสำะชนูปถัมภ์ สุขศึกษำ 

196 นำงสำวยัสมีย์ เจ๊ะและ เตรียมศึกษำวิทยำ สุขศึกษำ 

197 นำงสำวสุทัตตำ นุ่งอำหลี ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ สุขศึกษำ 

198 นำงสำวนูรฟิรดำวส์ มำยิ สตรีศำสนูปถัมภ์ สุขศึกษำ 

199 นำงสำวมูรซีดำห์ มะ ต้นตันหยง สุขศึกษำ 

200 นำงสำวเตำบะฮ์ บำรำเฮง บ ำรุงอิสลำม สุขศึกษำ 

201 นำงสำวซีลินญำ มรรคำเขต ควนโดนวิทยำ สุขศึกษำ 

202 นำงสำวรัชดำภรณ์ ปะสะกอ บันนังสตำวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

203 นำงสำวนูรูลยัสมีน หะยีเจ๊ะแว จงรักสัตย์วิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

   /ล ำดับที่... 
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204 นำยอนุวัต หมัดอำหลี จริยธรรมศึกษำมูลนิธิ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

205 นำงสำวนูรูเฟำซำนี มำมะ มุสลิมพัฒนศำสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

206 นำงสำวสวยบะห์ มะแซ ยำบีบรรณวิทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

207 นำงสำวยัสมีร ดอเลำะ ยำบีบรรณวิทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

208 นำงสำวนัจวำ ดำแซ มูลนิธิอำซิซสถำน เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

209 นำงสำวนิซูฮัยฟำ มะดีเย๊ำะ สวนพระยำวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

210 นำงสำวไรฮำนะห์ อำแว มูลนิธิอำซิซสถำน เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

211 นำงสำวอิสตีฟำร์ อุสมันบำฮำ ดรุณศำสน์วิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

212 นำงสำวมำรีนำ หมำดโต๊ะโซ๊ะ ควนโดนวิทยำ ภำษำไทย 

213 นำงสำวนัฐฑิณี โต๊ะยง สตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ ภำษำไทย 

214 นำงสำวนุรฮีดำยำตี รอนิง อัครศำสน์วิทยำ ภำษำไทย 

215 นำงสำวมูฮ ำมัดซอฟรี ตำเฮร์ จงรักสัตย์วิทยำ ภำษำไทย 

216 นำงสำวกฤติยำ บัวทอง นำโยงวิทยำคม ภำษำไทย 

217 นำงสำวรูวำยดำ ปิ กูตงวิทยำ ภำษำไทย 

218 นำงสำววรกำนต์ อิสลำมนุกูล คลองยำงประชำนุสรณ์ ภำษำไทย 

219 นำงสำวอัรวำย์ หะยีวำลี ศำสนศึกษำ ภำษำไทย 

220 นำงสำวนิรมี แต อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำไทย 

221 นำงสำวอำวำตีฟ กำยียุ อิสลำมวิทยำมูลนิธิ ภำษำไทย 

222 นำงสำวนูรูลฮุดำ หะยีสะนิ ดรุณศำสน์วิทยำ ภำษำไทย 

   /ล ำดับที่... 
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223 นำงสำวอริษำ โสลิกี ทุ่งหว้ำวิทยำคำร ภำษำไทย 

224 นำงสำวอำทิตยำ อ่อนจิตต์ มัธยมบ้ำนบำงกะปิ ภำษำไทย 

225 นำงสำวฮำนีฟำ วำแม สำยบุรีอิสลำมวิทยำ ภำษำไทย 

226 นำงสำวสุพิณญำ สังข์ประเสริฐ มุสลิมสตูลวิทยำ ภำษำไทย 

227 นำงสำวธนำภรณ์ หนูแก้ว หัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ ภำษำไทย 

228 นำงสำวนูรซัลมี ยูโซ๊ะยุ สวนพระยำวิทยำ ภำษำไทย 

229 นำงสำวนูรอิห์ซำน มะแซ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำไทย 

230 นำงสำวนิสรีน ปำแนแจกะ สุขสวัสดิ์วิทยำ ภำษำไทย 

231 นำงสำวอัฟฟำฟ กูเต๊ะ ยะลำวิทยปัญญำนุสรณ์ ภำษำไทย 

232 นำงสำวอลิสำ ปำนชู สตูลวิทยำ ภำษำไทย 

233 นำงสำวรอยฮำน เวำะเล็ง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำไทย 

234 นำงสำวซูลฟำร์ ปิตำรำโซ ดำรุสสำลำม ภำษำไทย 

235 นำงสำวอิสตินนำ ปำทำน พัฒนำวิทยำ ภำษำไทย 

236 นำงสำวนุรลัยลำร์ ตำเละนุ๊ รำมันห์ศิริวิทย์ ภำษำไทย 

237 นำงสำวซูฟียำ สะนิ อัซซูลำมียะตูดีนียะห์ ภำษำไทย 

238 นำยฮำนีฟ จำนะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ภำษำไทย 

239 นำงสำวนัศรำ หีมเห็ม สงขลำวิทยำคม ภำษำไทย 

240 นำงสำวซอลีฮะฮ สำและ ดำรุสสำลำม ภำษำไทย 

241 นำงสำววีรดำ ช่ำงเหล็ก ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

242 นำยมูฮ ำหมัดฟิกรี เจ๊ะหะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำอังกฤษ 

243 นำงสำวอำฟำฟ เย๊ำะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำอังกฤษ 

244 นำงสำวอัศรีนำ หลีเส็น พิมำนพิทยำสรรค์ ภำษำอังกฤษ 

245 นำยชัยวัฒน์ เจ๊ะโส๊ะ เทพำ ภำษำอังกฤษ 

   /ล ำดับที่... 
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246 นำงสำวรุสมำวำตี อับดุลเส๊ำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

247 นำงสำวนำซนีน วำแม เบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี ภำษำอังกฤษ 

248 นำงสำวนัสรีน โซะยำมำ สตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

249 นำงสำวนูรีญำ ดอเล๊ำะ พัฒนำวิทยำ ภำษำอังกฤษ 

250 นำงสำวนูรอำตีกะห์ มือลี ตำกใบ ภำษำอังกฤษ 

251 นำงสำวนุสริน รือสะ ประสำนวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

252 นำงสำวซูไรยำ มูดิง สตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

253 นำยฮำนำฟี ยำตี แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

254 นำงสำวมำเรียม เจริญยืน เดชะปัตตนยำนุกูล ภำษำอังกฤษ 

255 นำงสำวอำมำนี เด็ง ธรรมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

256 นำงสำวฮันนำน์ สันหมะ จะนะชนูปถัมภ์ ภำษำอังกฤษ 

257 นำงสำวสัลมีย์ สุหลง พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ ภำษำอังกฤษ 

258 นำงสำววันฟำตีเมำะห์ อับดุลลำเตะ ดรุณศำสน์วิทยำ ภำษำอังกฤษ 

259 นำงสำวกษมำ เต๋เอียดหยอ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำอังกฤษ 

260 นำงสำวมำเรียม แมหะ ดำรุสสำลำม ภำษำอังกฤษ 

261 นำงสำวฮำนำน สิเดะ บ ำรุงอิสลำม ภำษำอังกฤษ 

262 นำงสำวสุทธินี ดอเสำะ ซอลีฮียะห์ ภำษำอังกฤษ 

263 นำงสำวนูรีฮำน กำนุง พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ ภำษำอังกฤษ 

264 นำงสำวฮำซำนะห์ บูรอเดีย อิสลำมประสำนวิทย์ ภำษำอังกฤษ 

265 นำงสำวฟำรีดำ แขวง ดำรุสสำลำม ภำษำอังกฤษ 

266 นำงสำวบุสรอ เจ๊ะมี อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำอังกฤษ 

267 นำงสำวรอยมี่ อูมำ อัลอีย๊ะวิทยำ ภำษำอังกฤษ 

268 นำงสำวนำเดีย มะเสน ศำสนูปถัมภ์ ภำษำอังกฤษ 

   /ล ำดับที่... 
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269 นำยอำหำหมัดคอยรูดีน มือลี แสงธรรมวิทยำ(มูลนิ 
ธิ) 

ภำษำอังกฤษ 

270 นำงสำวอภิญญำ เร๊ะดุมหลี แสงธรรมวิทยำมูลนิธิ ภำษำอังกฤษ 

271 นำงสำวนัสรีน บันนำพงศ์ อำลำวียะห์วิทยำ ภำษำอังกฤษ 

272 นำงสำวอบีร ฮำมะ อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ ภำษำอังกฤษ 

273 นำงสำวไซนับ มำดง รำมันห์ศิริวิทย์ ภำษำอังกฤษ 

274 นำงสำววันอนิส แวดอเลำะ ดรุณศำสน์วิทยำ ภำษำอังกฤษ 

275 นำงสำวซอบำรียะห์ เจ๊ะแม ประทีปวิทยำ จิตวิทยำคลินิก 

276 นำงสำวนิสรีน เอียดวงค์ บ ำรุงอิสลำม มูลนิธิ จิตวิทยำคลินิก 

277 นำงสำวนูรฮูดำ อำมำตี อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ จิตวิทยำคลินิก 

278 นำงสำวสุไวบะห์ หะดำตู พัฒนศำสน์วิทยำ โกตำบำรู จิตวิทยำคลินิก 

279 นำงสำวพรพิมล แซ่แต้ สตรียะลำ จิตวิทยำคลินิก 

280 นำยไพศอล ลอตันหยง อัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ จิตวิทยำคลินิก 

281 นำงสำวฟำดีละห์ อุมะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

282 นำงสำวยำลีบ๊ะห์ อูมำ สำมำรถดีวิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

283 นำงสำวซิลมีย์ หมัดหมัน รุ่งโรจน์วิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

284 นำงสำวอัฟนำน โตะสะ ดำรุสสำลำม กำรศึกษำปฐมวัย 

285 นำงสำวอำซีหม๊ะ หะระตี ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

286 นำงสำวแวนูรมำ แวบำกำ นูรุดดิน กำรศึกษำปฐมวัย 

287 นำงสำวนูรอำซีกีน สแลแม สำยบุรีอิสลำมวิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

288 นำยมุสเล็ม หะมะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

289 นำงสำวตักวำ มำมุ บ ำรุงอิสลำม กำรศึกษำปฐมวัย 

290 นำงสำวนุรอัยนี เจะหมีน ดำรุลมำอำเรฟมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

291 นำงสำวนัจวำ จะโรจน์หวัง จงรักสัตย์วิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

   /ล ำดับที่... 



26 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา/แขนงวิชา 

292 นำงสำวสุไฮลำ เจะเฮง ดรุณศำสน์วิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

293 นำงสำวอีมำน วำหะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

294 นำงสำวอรประภำ เถี้ยมแก้ว ทับช้ำงวิทยำคม กำรศึกษำปฐมวัย 

295 นำงสำวอัดณี ลำหิง ดำรุลอูลูมวิทยำ กำรศึกษำปฐมวัย 

296 นำงสำวนุรอัฟเรำะห์ หะมำแย ดำรุสสำลำม กำรศึกษำปฐมวัย 

297 นำงสำวฟิตรียะห์ สำแม ธรรมวิทยำมูลนิธิ กำรศึกษำปฐมวัย 

298 นำงสำวกำนต์มณี หน่อนะ ละงูพิทยำคม กำรศึกษำปฐมวัย 

299 นำงสำวศำฟีณำร์ สิเด๊ะ ศำสนูปถัมภ์ กำรศึกษำปฐมวัย 

300 นำงสำวตัสนีม อำแว เวียงสุวรรณวิทยำคม กำรศึกษำปฐมวัย 

301 นำงสำวอัลฟะห์ งุง กำบังพิทยำคม กำรศึกษำปฐมวัย 

302 นำงสำวอีลฟะห์ วำแดะ ดำรุสสำลำม กำรศึกษำปฐมวัย 

303 นำงสำวพีรดำ หนูเนตร เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ สังคมศึกษำ 

304 นำงสำวรุสนี เจริญจิตต์ เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ สังคมศึกษำ 

305 นำงสำวกำนต์ธิดำ ขวัญแก้ว ศึกษำธรรมอิสลำมมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

306 นำงสำวชลิตำ ชำยเหตุ สิรินธรรำชวิทยำลัย สังคมศึกษำ 

307 นำยสมเดช เกตุวงศ์ ตะโหมด สังคมศึกษำ 

308 นำงสำวสริดำ หนักแน่น ประทีปศำสน์ สังคมศึกษำ 

309 นำงสำวอำฉ๊ะ เหมมันต์ บำงแก้วพิทยำคม สังคมศึกษำ 

310 นำยมูนตัซ สำเฮำะ ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

311 นำงสำวชนิกำนต์ ใบสะเหล็ม สมบูรณ์ศำสน์ สังคมศึกษำ 

312 นำงสำวปัทมำ สังข์ทอง ควนพระสำครินทร์ สังคมศึกษำ 

313 นำงสำวจีรนันท์ จ ำนงจิต คลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ สังคมศึกษำ 

314 นำงสำวปิยนันท์ แก้วฉกรรจ์ ควนเนียงวิทยำ สังคมศึกษำ 

   /ล ำดับที่... 
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315 นำงสำวอำนีส สะมะ พัฒนำวิทยำ สังคมศึกษำ 

316 นำงสำวซูวัยบะห์ อำมิง สำยบุรีอิสลำมวิทยำ สังคมศึกษำ 

317 นำงสำวขวัญชนก เจริญผล เกำะสมุย สังคมศึกษำ 

318 นำงสำวฮำสนะ ดินนุ้ย อรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

319 นำงสำวซูไวบะห์ เจ๊ะแล๊ะ สวนพระยำวิทยำ สังคมศึกษำ 

320 นำงสำวอำนีฟำร์ เวำะยี เดชะปัตตนยำนุกูล สังคมศึกษำ 

321 นำงสำวพัฒน์นรี เกื้อพรหม พัทลุง สังคมศึกษำ 

322 นำงสำวชนัญชิดำ อำหมำน ก ำแพงวิทยำ สังคมศึกษำ 

323 นำยอันวำร์ หลังยำหน่ำย ควนโดนวิทยำ สังคมศึกษำ 

324 นำงสำวจิรวดี ด่ำนเท่ง ควนโดนวิทยำ สังคมศึกษำ 

325 นำงสำวเนำวัล หลีมำนัน ควนโดนวิทยำ สังคมศึกษำ 

326 นำงสำวสุไรยำ ใบระหมำน ดำริสสลำมวิทยำ สังคมศึกษำ 

327 นำยอำมีรูย์ มะดีเยำะ ธรรมพิทยำคำร สังคมศึกษำ 

328 นำงสำวตัสนีม หวำเอียด บ ำรุงอิสลำม มูลนิธิ สังคมศึกษำ 

329 นำยประสิทธิ์ ปะสะกอ บันนังสตำวิทยำ สังคมศึกษำ 

330 นำงสำวนัฏฐำภรณ์ เอ้งฉ้วน วิเชียรมำตุ สังคมศึกษำ 

331 นำงสำวฟำตีฮะห์ สุหลง ร่มเกล้ำ สังคมศึกษำ 

332 นำยอัฟกำน นิลำโวะ ดรุณศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

333 นำงสำวฟูเลีย หำมะ มัธยมสุไหงปำดี สังคมศึกษำ 

334 นำงสำววันบัลคิศ แวกือจิก ศำสนูปถัมภ์ สังคมศึกษำ 

335 นำยฟิตดำวส์ สมำน รอมำเนีย สังคมศึกษำ 

336 นำงสำวสุไรณี กะแน ดำรุสสำลำม สังคมศึกษำ 

337 นำงสำวอำมีนะห์ ดำโอะ ดรุณศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

   /ล ำดับที่... 
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338 นำงสำวโซเฟีย สำและ ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

339 นำงสำวแวอำตีกะห์ ดอเลำะ สำมัคคีศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

340 นำยมูฮ ำหมัดอำฟีฟี เจ๊ะแฮ ประสำนวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

341 นำงสำวกิตติยำ มูซอ ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

342 นำงสำวฟิตเรำะห์ ลำตีฟี ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

343 นำงสำวส้ำลี่คอ มำตชำย ธรรมศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

344 นำงสำวกูดำเรีย อำลีดีมัน โพธิ์คีรีรำชศึกษำ สังคมศึกษำ 

345 นำงสำวสิริรัตน์ โมง ธรรมวิทยำมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

346 นำงสำวนิฮำรีฟะฮ์ แวดอเล๊ำะ สวนพระยำวิทยำ สังคมศึกษำ 

347 นำงสำวนูรีซำ ดือรำแม บ ำรุงอิสลำม สังคมศึกษำ 

348 นำยอำร์ฝัด อำแวแม อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทย 

สังคมศึกษำ 

349 นำงสำวกีสมีรำ มูซอ ดรุณศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

350 นำงสำวกัรตีณีย์ สำแม สวนพระยำวิทยำ สังคมศึกษำ 

351 นำงสำวชำรีอ๊ะ เจ๊ะมุ สวนพระยำวิทยำ สังคมศึกษำ 

352 นำงสำวณัจมี มีนำอำเส็ง บ ำรุงอิสลำม สังคมศึกษำ 

353 นำงสำวอิณอำม เจ๊ะอำลี บ ำรุงอิสลำม สังคมศึกษำ 

354 นำยซูยูฟุดดีน สำแม ตำร์เบียตุลวำตันมูลนิธิ สังคมศึกษำ 

355 นำงสำวนูรีฮัน มูซอ สำยบุรีอิสลำมวิทยำ สังคมศึกษำ 

356 นำงสำวฮัสหม๊ะ หะยีดอเลำะ ศำสนูปถัมภ์ สังคมศึกษำ 

357 นำงสำวนูรฟีรเดำส์ ยะยำ ดรุณศำสน์วิทยำ สังคมศึกษำ 

 
 คณะศึกษาศาสตร์ สอบสัมภำษณ์ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.30-16.30 น. ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ตำมประกำศรำยชื่อ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์เข้ำร่วมติดตำมข้อมูลทำงเพจ Study at EDU PSU - 
เรียนต่อคณะศึกษำศำสตร์ ม.อ. โดยสอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ ดังนี้ 

/ล ำดับที่... 
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ล าดับที่ วิชาเอก สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ 
1 วิทยำศำสตร์ทั่วไป  Line : nong_2208 
2 ชีววิทยำ  Line : supakan-b 
3 เคมี  Line : hamidah2527 
4 ฟิสิกส์  Line : aomzaom   

(แอด line ภำยในวันที่ 11 มิ.ย. 64  
ก่อนเวลำ 12.00 น. เพื่อเข้ำกลุ่มก่อนสอบ
สัมภำษณ์) 

5 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว  ZOOM Meeting ID : 999 004 1322 
Passcode: 123456 

6 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประเมินทำง
กำรศึกษำ 

Line : 0869473742 

7 ศิลปศึกษำ  Facebook : ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 
8 สุขศึกษำ  ZOOM Meeting ID :  9990041317 
9 เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสำรกำรศึกษำ  Line : 0816901021 
10 ภำษำไทย  Line :  5380136522 
11 ภำษำอังกฤษ  Line : kooliogirl 
12 จิตวิทยำคลินิก  ZOOM Meeting ID: 692 9880 7936 
13 กำรศึกษำปฐมวัย  ZOOM Meeting ID: 692 5985 9891 
14 สังคมศึกษำ  Line : 0886491595 

 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันที ่14
มิถุนำยน 2564  ทำงเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th  
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการ
คัดเลือกแล้ว  ผู้สมัครหรือบุคคลอ่ืนใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก... 
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 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีคณะ ในวันและเวลาราชการ 
 
 

คณะ เบอร์โทรติดต่อ 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   คุณริฎวำน หะมิดง  

โทร. 084-3135398 
รัฐศำสตร์   คุณซอลีฮีน อุษมำนสกูลกิตต ์ 

โทร 073-330810 
ศึกษำศำสตร์ คุณศินีนำฎ  พรหมพันธ์ 

โทร. 087-3967169 
ศิลปกรรมศำสตร์ คุณปัทมำ สุวรรณจ ำรุญ 

โทร 096-4079550 
วิทยำกำรอิสลำม คุณมัศณีย์ หะยีมำยอ 

โทร 086-9634063 

 

ประกำศ ณ วันที่  10  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
        (ลงชื่อ)         มนทิรำ  ลีลำเกรียงศักดิ์ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนทิรำ  ลีลำเกรียงศักดิ์) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตปัตตำนี ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

             ทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร 
         นำงสำวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร 
            นักวชิำกำรอุดมศึกษำ    ทัศนีย์/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 


