
 หน้า 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่) ภาคสมทบ

สอบข้อเขียน 

วันที่ 4 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 -12.00 น. 

ณ ห้อง Bsc.0305 อาคาร BSC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปัณฑิตา อาคาร LRC 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

*หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 

ขอให้ติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ สมใจ  เบอร์ติดต่อ 086-4892968

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล

1 6607033001 นายยุทธภพ เรืองฤทธิ์

2 6607033002 นางสาววรนิษฐา รักษ์ชูชื่น

3 6607033003 นางนิตยา ฤทธิเดช

4 6607033004 นางสาวปุญชรัสมิ์ รอดศรี

5 6607033005 นางสาวปราณี ช่วยนาค

6 6607033006 นายอรรถวุฒิ อุมารี

7 6607033007 นางสาววิลาสินี ทองเอียด

8 6607033008 นางสาวพิชามญชุ์ เจือกโว้น

9 6607033009 นางสาวลีตาฮันณี กะด๊ะ

10 6607033010 นายอาหมัด โอกาศ

11 6607033011 นายณัฐชนน มาศนิยม

12 6607033012 นายสิงหรัฐ กันหนองผือ

13 6607033013 นางสาวรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ

14 6607033014 นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม

15 6607033015 นางสาวสุภาพร ตรีไกรวงศ์

16 6607033016 นางสาวดารารัตน์ เพชรประพันธ์

17 6607033017 นางสาวรอกีต้า ลาเต๊ะ

18 6607033018 นายพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์

19 6607033019 นางสาวจารุภา ท่าจีน

20 6607033020 นางสาวณัฐชยา ชาญณรงค์

21 6607033021 นายคณิศร แก้วนุ้ย

22 6607033022 นางสาวฐิติวรรณ ไซร้สุวรรณ

23 6607033023 นายสิทธิโชติ เอกพันธ์

24 6607033024 นางสาวแพรววนิด แก้วดี

25 6607033025 นางสาวนาดีรา นุงอาหลี
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ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่) ภาคสมทบ

สอบข้อเขียน 
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สอบสัมภาษณ์ 
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ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล

26 6607033026 นางสาวธันย์ชนก โครธาสุวรรณ

27 6607033027 นายเศรษฐพันธ์ มีทอง

28 6607033028 อรนงค์ จิตรตรง

29 6607033029 นางสาวพิมภรณี หลุ๊ดหล๊ะ

30 6607033030 นางสาวยโสธรา คำสงค์

31 6607033031 นายสุธน รัตนกูล

32 6607033032 นางสาวสุกัญญา ศรีสว่าง

33 6607033033 นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี

34 6607033034 นางสาวศิรินาฎ แขกกาฬ

35 6607033035 นายภัคธร ไมสัน

36 6607033036 นางสาวลลิตา เอียดนุสรณ์

37 6607033037 นางสาวเกศสุดา สืบสังข์

38 6607033038 นางสาวกนกพร มิสโร

39 6607033039 นายเกษม บิลรัตน์แก้ว

40 6607033040 นายอนุพงศ์ รองแก้ว

41 6607033041 นางสาวจรัญยา บัวแก้ว

42 6607033042 นางสาวเทพธิดา ฉายวิริยะนนท์

43 6607033043 นางสาวชุติมา หลังปูเต๊ะ

44 6607033044 นางสาวนางสาวอาซีด๊ะ อิสสภาพ

45 6607033045 นางสาวสิราวรรณ พรหมอินทร์

46 6607033046 นางสาวผกาลักษณ์ ชำนาญกิจ

47 6607033047 นางสาวสิริวนันท์ สิทธิกัน

48 6607033048 วิชัย ฐานเบญจพล

49 6607033049 นางสาวสนธยา แสงอ่อน

50 6607033050 นางสาวกชกร วิไลรัตน์
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51 6607033051 นางสาวพิมพ์พลอย กิติโชติ

52 6607033052 นางสาวนุรมี เจ๊ะอุมา

53 6607033053 นางสาวปาริตา โรจน์พวง

54 6607033054 นายณัฐนนท์ แดงเครา

55 6607033055 นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง

56 6607033056 นางสาวหฤทัย พรหมด้วง

57 6607033057 นางสาวพิชชาภา บุญศรี

58 6607033058 นางสาวเสาวภาคย์ สนูบุตร

59 6607033059 นายอินทัช ขวัญสถาพรกุล

60 6607033060 นางสาวอาภาศิริ แดงแก้ว

61 6607033061 นางสาวภัทราภรณ์ ภัทรวังฟ้า

62 6607033062 นายวรพงษ์ คณะแนม
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