
 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคปกติ การสอนทั่วไป

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่สอบ ดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชา แผนการศึกษา

1 6107005001 นายมงคล ยังทนุรัตน์ การสอนทั่วไป -

2 6107005003 นางสาวยามีล๊ะ เจ๊ะแต การสอนทั่วไป -

3 6107005004 นางสาวฮาซามี สาแม การสอนทั่วไป -

4 6107005005 นางสาวนูรูลฮูดา ตุแวมุ การสอนทั่วไป -

5 6107005006 นางสาวฮารีสะห์ มะลี การสอนทั่วไป -

6 6107005007 นางสาวมารียะห์ อุเซ็ง การสอนทั่วไป -

7 6107005008 นายอุสมาน ดอเลาะ การสอนทั่วไป -

8 6107005009 นางสาวอัมนะ ลอมา การสอนทั่วไป -

9 6107005010 นางสาวมูอัลลีมะห์ สาตา การสอนทั่วไป -

10 6107005013 นางสาวมริษา อีแต การสอนทั่วไป -

11 6107005015 นางสาวปพิชญา เรืองศรี การสอนทั่วไป -

12 6107005016 นางสาวนูรียา ติโบซู การสอนทั่วไป -

13 6107005018 นายสาพูวัน สะหะโด การสอนทั่วไป -

14 6107005021 นางสาวรอซีด๊ะ วาแน็ง การสอนทั่วไป -

15 6107005024 นางสาวนาวาล กะจิ การสอนทั่วไป -

16 6107005025 นางสาวไซเกาะห์ ดอนิ การสอนทั่วไป -

17 6107005027 นางสาวอานิสรียา แวสาเร๊าะ การสอนทั่วไป -

18 6107005028 นายมูหัมหมัดเพาซัน แวเลาะมะ การสอนทั่วไป -

19 6107005029 นางสาวนิตา นิแม การสอนทั่วไป -

20 6107005030 นายอับดุลเลาะ มะลี การสอนทั่วไป -

21 6107005031 นางสาวฮับเซาะ อาลี การสอนทั่วไป -

22 6107005032 นางสาวอานีดา บือโดลาเตะ การสอนทั่วไป -

23 6107005033 นางสาวศอฟฟัส เจ๊ะแต การสอนทั่วไป -

24 6107005034 นางสาวพาซียะห์ จารง การสอนทั่วไป -

25 6107005036 นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่เย็น การสอนทั่วไป -

26 6107005037 นางสาวพิมพ์จิรา ราชเสนา การสอนทั่วไป -

27 6107005039 นายซูลกิฟลี ดอเลาะ การสอนทั่วไป -

28 6107005040 นางสาวคอยรุลนีซะ เจะเลาะ การสอนทั่วไป -

29 6107005041 นายนาวาวี โต๊ะอาลิม การสอนทั่วไป -

30 6107005042 นางสาวโซเฟียณี มูเนาะ การสอนทั่วไป -

31 6107005044 นางสาวซีตีมารีแย เจะมิง การสอนทั่วไป -

32 6107005045 นางสาวฮามีดะห์ อาแว การสอนทั่วไป -

33 6107005046 นางสาวรอฮานา เจะลง การสอนทั่วไป -

34 6107005047 นางสาวอาแอเสาะ หามะ การสอนทั่วไป -
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35 6107005048 นางสาวรอตีปะห์ บูงอสายู การสอนทั่วไป -

36 6107005049 นายอนันต์ แลฮา การสอนทั่วไป -

37 6107005050 นายอิบรอเฮม มะมี การสอนทั่วไป -

38 6107005051 นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วอินทร์ การสอนทั่วไป -

39 6107005052 นางสาวนุรไลลา เจ๊ะมะ การสอนทั่วไป -

40 6107005053 นางสาวซอบารียะ กือจิ การสอนทั่วไป -

41 6107005055 นางสาวรุสนานี เลาะยะผา การสอนทั่วไป -

42 6107005061 นางสาวรุสนา อาแว การสอนทั่วไป -

43 6107005062 นางสาวนูรียะห์ สามะ การสอนทั่วไป -

44 6107005063 นางสาวซูบารียะ ยูโซะ การสอนทั่วไป -

45 6107005064 นางสาวอัสมะ อับดุลมาแน การสอนทั่วไป -

46 6107005065 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร การสอนทั่วไป -

47 6107005069 นางสาวภัทมาร์ มูซอ การสอนทั่วไป -

48 6107005070 นางสาวนูรฮาฟีซา แลซอ การสอนทั่วไป -

49 6107005071 นางรุสนะ ดือราแม การสอนทั่วไป -

50 6107005072 นางสาวมูนีเราะห์ เจ๊ะตู การสอนทั่วไป -

51 6107005074 นางสาวขอมสะ ดาราแมง การสอนทั่วไป -

52 6107005077 นางสาวจันทรา ทองตราชู การสอนทั่วไป -

53 6107005079 นางสาวณิชาภา ชูพิทักษ์สิน การสอนทั่วไป -

54 6107005080 นางสาวกาญจนา กาเร็ง การสอนทั่วไป -

55 6107005081 นายกันต์ณภัทร แวมะมิง การสอนทั่วไป -

56 6107005086 นางสาวมารีแย มะยี การสอนทั่วไป -

57 6107005088 นางสาวมารีนา เจ๊ะมีนา การสอนทั่วไป -

58 6107005090 นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ การสอนทั่วไป -

59 6107005091 นางสาวอาซือนี เจ๊ะแม็ง การสอนทั่วไป -

60 6107005093 นางสาวนูรีซัน ลาเต๊ะ การสอนทั่วไป -

61 6107005094 นายซุลกิฟลี สือนิ การสอนทั่วไป -

62 6107005095 นายมะรอวี ดือราโอะ การสอนทั่วไป -

63 6107005096 นางสาวฟาติมะฮ์ หะยีตาเห การสอนทั่วไป -

64 6107005097 นางสาวนูรอาฟนันเดียร์ อุมา การสอนทั่วไป -

65 6107005098 นางสาววัรดะห์ เจะหะ การสอนทั่วไป -

66 6107005099 นายซูไฮมิง บอเหาะ การสอนทั่วไป -

67 6107005102 นางสาวพาตีเม๊าะ มะทา การสอนทั่วไป -

68 6107005103 นางสาวอาตีนี สุหลง การสอนทั่วไป -
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69 6107005104 นางสาวฟิรดาว สะอะ การสอนทั่วไป -

70 6107005105 นางสาวมณีฑณา ศิริวรรณสกุล การสอนทั่วไป -

71 6107005106 นางสาวอาอีซะฮ์ อาฆง การสอนทั่วไป -

72 6107005107 นางสาวรอกีเยาะ อาแวกะจิ การสอนทั่วไป -

73 6107005108 นายอัษฎางค์ เปาะจิ การสอนทั่วไป -

74 6107005109 นางสาวมาซีเต๊าะ ตานีเซ็ง การสอนทั่วไป -

75 6107005111 นางสาวอานีซะห์ สาเฮาะ การสอนทั่วไป -

76 6107005112 นางสาวปิยะนุช เสรีศรีสกุล การสอนทั่วไป -

77 6107005114 นางสาวอามาลีนา มะแซ การสอนทั่วไป -

78 6107005115 นางนิเยาะ มะลีเลาะ การสอนทั่วไป -

79 6107005116 นายฮัซมาดี นิมะ การสอนทั่วไป -

80 6107005117 นางสาวรุสมาวาตี สะนิ การสอนทั่วไป -

81 6107005122 นายอาแฟนดีย์ บูละ การสอนทั่วไป -

82 6107005123 นางสาวนิอาซีกีน มะลียุ การสอนทั่วไป -

83 6107005125 นางสาวรีดา สามีแล การสอนทั่วไป -

84 6107005126 นางสาวอามีนะห์ มามะยง การสอนทั่วไป -

85 6107005128 นางสาวกอรีเยาะ แวสาแม การสอนทั่วไป -

86 6107005131 นายอามัน ดอเลาะ การสอนทั่วไป -

87 6107005132 นางสาวอาแอเสาะ สาแม็ง การสอนทั่วไป -

88 6107005133 นางสาวกรกวี นวลมาก การสอนทั่วไป -

89 6107005134 นางสาวมาตีฮะห์ แวหะมะ การสอนทั่วไป -

90 6107005138 นางสาวไมมูน๊ะ อาลีกาแห การสอนทั่วไป -

91 6107005139 นางสาวอารีนา วานา การสอนทั่วไป -

92 6107005140 นายอานัน วีรภัทรษฎากร การสอนทั่วไป -

93 6107005141 นางสาวอัสซีฟะห์ มะเซ็ง การสอนทั่วไป -

94 6107005142 นางสาวสีตีมารีแย มะ การสอนทั่วไป -

95 6107005143 นางฝารีด๊ะ สนิวา การสอนทั่วไป -

96 6107005144 นางสาวนุรยานี บาโอะ การสอนทั่วไป -

97 6107005146 นางสาวอัสมะห์ นะนิ การสอนทั่วไป -

98 6107005148 นางสาวณูรีซัน หะยีมิง การสอนทั่วไป -

99 6107005149 นางสาวฮาลีเมาะ อาหลี การสอนทั่วไป -

100 6107005150 นายลุดตฟี มะโซ๊ะ การสอนทั่วไป -

101 6107005151 นางสาวนูรอัยณีย์ นิสนิ การสอนทั่วไป -

102 6107005152 นางสาวไพรวัลย์ โททอง การสอนทั่วไป -
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103 6107005153 นางสาวสุทธิดา จันทรัตนา การสอนทั่วไป -

104 6107005154 นางสาวนูฮาร์ เกปัน การสอนทั่วไป -

105 6107005155 นางสาวนัสรียา สาดีน การสอนทั่วไป -

106 6107005156 นางสาวนิซารีนา ยูนุ การสอนทั่วไป -

107 6107005158 นางสาวอัสมะห์ สะอะ การสอนทั่วไป -

108 6107005159 นางสาวนิอัสมา ระเด่นอาหมัด การสอนทั่วไป -
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