
 หน้า 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาคสมทบ

สอบข้อเขียน  

วันที่ 4 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 -12.00 น. 

ณ ห้อง 05402 อาคาร 5 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

*หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ

 ขอให้ติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ สมใจ  เบอร์ติดต่อ 086-4892968

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล

1 6607008001 นางสาวมุนินทร์ คงเอียง

2 6607008002 นางสาวพิชญา แนวบรรทัด

3 6607008003 นายอรรถวุธ เทพเฉลิม

4 6607008004 นางสาวอาซียาห์ มหัตธีระ

5 6607008005 นายมูไฮมีน ดาโอ๊ะ

6 6607008006 นางปฤสิณี มีสุข

7 6607008007 นางสาวฟาตีเมาะ เจะแต

8 6607008008 นางสาวซัฟวาณีย์ เจ๊ะเล็ง

9 6607008009 นายนายศุภฤกษ์ ดำมณี

10 6607008010 นายฮาซัน มะดือเระ

11 6607008011 นางสาววนิสา บุตรมาตา

12 6607008012 นางสาวศุภาวรรณ ศิริพงศ์

13 6607008013 นางสาวฮานานี มุเสะ

14 6607008014 นางสาววันนูรฟัสริน แวยูหัน

15 6607008015 นางสาวอิลฮัม หะยียามา

16 6607008016 นายศุกรีย์ แวสะแลแม

17 6607008017 นางสาวซัซวานี ดือราแม

18 6607008018 นางสาวสุทธิดา แววสุวรรณ

19 6607008019 นางสาวนากีเราะ สุหลง

20 6607008020 นางสาวแวนูรียะห์ เจะดือเระ

21 6607008021 นายวันอะห์หมัด แวดือเระ

22 6607008022 นางสาวฮาฟีซา ไชยสุวรรณ

23 6607008023 นางสาวศิรภัสร หาขุน

24 6607008024 นางสาวภาติยะห์ เจ๊ะอาแว

25 6607008025 นางสาวณรัณรดา ณ สุวรรณ
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สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
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 ขอให้ติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ สมใจ  เบอร์ติดต่อ 086-4892968

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล

26 6607008026 นางสาวฮานาน สามะ

27 6607008027 นางสาววิภาดา แก้วไพฑูรย์

28 6607008028 นายอิลฟัน การีแซ

29 6607008029 นายซำมรี สะมะแอ

30 6607008030 นายณัซรูดีน สะแลแม

31 6607008031 นายซูบรี หลงแดวา

32 6607008032 นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ

33 6607008033 นายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว

34 6607008034 นายมุฮัมหมัดซาฮีด สาแลมิง

35 6607008035 นางสาวมูรณี เจ๊ะมะ

36 6607008036 นายมูหมัดเฟดีร์ ยูโซ๊ะ

37 6607008037 นายลุกมาน ตาเดอิน

38 6607008038 นายอายนนท์ อาร์เดลญ์

39 6607008039 นางสาวอัสมา แมเราะ

40 6607008040 นางสาวนูรอัยนี หามะ

41 6607008041 นางสาวนูรมา ดูดิง

42 6607008042 นายมูฮัยมิน โต๊ะอาลิม

43 6607008043 นายอามาน เปาะเยะ

44 6607008044 นางสาวนาซอรี มะดีเยาะ

45 6607008045 นางสาวซูไนนะฮ์ มะดีเยาะ

46 6607008046 นางสาวซุฟญานี แลนิง

47 6607008047 นางสาวอาซือมะห์ มะดีเยาะ

48 6607008048 นายกอมารูดีน อาแว

49 6607008049 นางสาวซาเราะห์ สะอิ

50 6607008050 นางสาวกัสตูรี สะมะ
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51 6607008051 นางสาวสุรียานี บินมะเย็ง

52 6607008052 นายอัสมี เป๊าะนิ

53 6607008053 นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู

54 6607008054 นางสาวนารีมาน สาแลแม

55 6607008055 นางสาวลีซา บินฮะ

56 6607008056 รัตตัญญู เทพหล้า

57 6607008057 นางสาวนาอีมะ บัวสาม

58 6607008058 นายเอกพงศ์ ชินพงษ์

59 6607008059 นางสาววีรียา อับดุลเลาะ

60 6607008060 นางสาวสีตีแอเสาะ เล๊าะยีตา

61 6607008061 นางสาวนิฟาติน เพ็งมูซอ

62 6607008062 นางสาวปวีณ์กร ขันธนิเทศ

63 6607008063 นางสาวอาซีซ๊ะ ตุดบัตร

64 6607008064 นายวัฒนา ฬาพานิช

65 6607008065 มนต์นภา กาญจนเพชร
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