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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  การสอนทั่วไป

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาได้ที่ www.grad.psu.ac.th
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1 6207005001 นางสาวมูรนี มะลี -

2 6207005002 นางสาวนิโรสรีน นิโอะ -

3 6207005003 นางสาวนูฮา มาแนง -

4 6207005004 นางสาวรีฮัมห์ เจ๊ะเต๊ะ -

5 6207005006 นางสาวนิรานี บินนิมะ -

6 6207005009 นางสาวนัสรา ดือราแม -

7 6207005010 นางสาวฟาตีเมาะ บือราเฮง -

8 6207005011 นางสาวสุรานี บูยุโส๊ -

9 6207005012 นางสาวตูแวรุสนี ตูแวลอ -

10 6207005013 นางสาวฟาตีเม๊าะ สาอิ -

11 6207005014 นางสาวปาตีเมาะ อาแว -

12 6207005019 นางสาวต่วนสูฮัยลา ปาแซ -

13 6207005020 นางสาวฟาตอนะห์ มะแซ -

14 6207005021 นางสาวซอลีฮะห์ ดาฮะกา -

15 6207005022 นางสาวตูแวมาซีเต๊าะ โลบือราเฮง -

16 6207005024 นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ -

17 6207005028 นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์ -

18 6207005032 นางสาวฮานาน ดอเลาะ -

19 6207005033 นายอารีฟาน อาบู -

20 6207005036 นายดอรอแม ลาเต๊ะ -

21 6207005038 นางสาวนันท์นภัส รัตนโชติกานนท์ -

22 6207005043 นางสาวกามีละ มะกะ -

23 6207005044 นางสาวรอฮาณี ประดู่ -

24 6207005045 นางสาวไซนุง สาและ -

25 6207005047 นายมาฮัมมัดรอมือซีส สะมาอุง -

26 6207005048 นายนาคอรี สะตาปอ -

27 6207005049 นางสาวสารีปะห์ จะปะกียา -

28 6207005051 นางสาวอีมาน ยะหริ่ง -

29 6207005054 นางสาวคามีละห์ เบ็ญอับดุลรอซีด -

30 6207005056 นางสาววันสุลิศา เบ็ญลาเตะ -

31 6207005059 นางสาวซูไฮลาห์ เล๊ะนุ๊ -

32 6207005060 นายรพีพัทธ์ วิเชียรรุ่งโสภณ -

33 6207005064 นางสาวหม๊ะซง ดือราแม -

34 6207005065 นางสาวคอลีเยาะ ดาโต๊ะ -

35 6207005066 นางสาวฮากีม๊ะ ละมะโต -

36 6207005073 นางสาวนูรียะห์ โต๊ะแวอายี -
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37 6207005074 นางสาวสุรีนา อิแตดอเล๊าะ -

38 6207005079 นางสาวนูรีซัน ลากอ -

39 6207005083 นายมูฮัมมัดฟุรฮัน แวยามา -

40 6207005084 นางสาวอาดีลาฮ โตะเหม -

41 6207005085 นายณัฐชนน น้านิรัติศัย -

42 6207005086 นางสาวเเวรุสนาณีย์ ดาเล็ง -

43 6207005087 นางสาวนีลวาณีย์ บินมะ -

44 6207005088 นางสาววิชุดา วิชัย -

45 6207005089 นางสาวอัสฟารีนา นาแว -

46 6207005090 นางสาวโนรอาซูรา เจ๊ะมิง -

47 6207005091 นางสาวฮุสนา อาบูวะ -

48 6207005093 นางตัสนีม เจ๊ะตู -

49 6207005097 นางสาวแวกลือซง มาหิเละ -

50 6207005098 นางสาวลาตีฟะห์ มาปะ -

51 6207005099 นางสาวนูร์ไวดา มามะ -

52 6207005100 นางสาวปาซียะห์ ตือบิงหม๊ะ -

53 6207005102 นายดารือมัน ละดอหา -

54 6207005104 นางสาวนาซีปะห์ ดอเลาะ -

55 6207005105 นางสาวนาปีส๊ะ ตุวันหะยี -

56 6207005108 นางสาวอังคณา ดำสม -

57 6207005109 นางสาวชนาธิป จีรกาญจน์ -

58 6207005112 นางสาวสารีนา มุสอหมะ -

59 6207005114 นางสาวอีมาน กาโบ๊ะ -

60 6207005115 นางสาวรอฮานา สาและ -

61 6207005122 นางสาวรุสมีนา บินอุมา -

62 6207005123 นางสาวสุไวบ๊ะ สาเม๊าะ -

63 6207005124 นางสาวอัสมะ ยูโซะ -

64 6207005126 นายวทัญญู หมัดชูโชติ -

65 6207005127 นายพชร เพ็ชรจรูญ -

66 6207005132 นางสาวซุฟเฟียนี สนิ -

67 6207005133 นางสาวอารยา มามะ -

68 6207005134 นางสาวนูรฮายาตี สาและ -

69 6207005135 ว่าที่ร้อยตรีธัญญารักษ์ บัวศรี -

70 6207005136 นายนิกัสฟี ซอตีเมาะ -

71 6207005137 นายมูฮำหมัดชารีฟ เจ๊ะเเน -

72 6207005138 นางสาวอีมาน อาแว -
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73 6207005139 นายไฮซัม วาบา -

74 6207005140 นางสาววันฟาลีดา บือราเฮง -

75 6207005141 นายมะหะดี หัดขะเจ -

76 6207005144 นางสาวรูไกย๊ะ หัดขะเจ -

77 6207005145 นางสาวคอตีมะห์ ลามะทา -

78 6207005147 นางสาวฮุซนี หวันหวัง -

79 6207005148 นางสาวปรียาภรณ์ อินทโร -

80 6207005149 นางสาวฟิรดาวส์ กียะ -

81 6207005152 นายศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์ -

82 6207005153 นางสาวโรฟียาห์ ดะแซ -

83 6207005154 นางสาวธนิดา แก้วน้อย -

84 6207005155 นายอัฎฮา สุมาลี -

85 6207005156 นางสาวอารีย์ ใบดิน -

86 6207005159 นายฮีลมี ดือเระ -

87 6207005162 นางสาวนุชาฎ เพ็ชรหนู -

88 6207005164 นายดามาพงษ์ ไฝทอง -

89 6207005165 นายบุรฮานุดิน ตาปู -

90 6207005166 นายณัฐพงษ์ แก้วมณี -

91 6207005169 นางสาวแวกามีละห์ แวอูมา -

92 6207005170 นางวนิดา ยศอักษร -

93 6207005172 นางสาวมัสตอรา เจ๊ะโดง -

94 6207005174 นางสาวอรุณี อิยุโสะ -

95 6207005175 นางสาวรจนา คงสั้น -

96 6207005176 นางสาวฮัสณี อุเซน -

97 6207005178 นางสาวซูนานี ยูโซะ -

98 6207005180 นายอิลยาส ยูโน -

99 6207005181 นางสาวไซนับ เจ๊ะอาแว -

100 6207005183 นางสาวมาซนี ตาเลงปะอาละ -

101 6207005184 นางสาวอับรอร์ มันเม๊าะ -

102 6207005186 นางอรุณรัตน์ อาแด -

103 6207005191 นางสาวนราทิพย์ ชูมีจิตร -

104 6207005192 นางสาววรรณภา แดวากม -

105 6207005194 นายอัสมี มะแซ -

106 6207005197 นางสาวปัทมา ดาแต -

107 6207005198 นางสาวซูไฮนีย์ วาจิ -

108 6207005200 นายอนัส ไชยสุวรรณ์ -
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109 6207005201 นางสาวนูรีซาล สาและ -

110 6207005204 นางสาวนุชไลลา แลเจ๊าะ -

111 6207005208 นางสาวฟาซียะห์ แวซู -

112 6207005210 นายหัฟพี อาแซ -

113 6207005211 นางจิราวรรณ แก้วบุญ -

114 6207005214 นางสาวซัลวา หมะหลี -

115 6207005215 นางสาวซัยนับ มะลี -

116 6207005216 นางสาวสูรยาณี แดเบาะ -

117 6207005222 นางสาวฟาดียะห์ แขวงบู -

118 6207005227 นางสาวการีม๊ะ อีบอ -

119 6207005228 นางสาวนูรฮูดา มาแน -

120 6207005229 นายซอแล๊ะ จะปะกียา -

121 6207005230 นางสาวอรพรรณ พันธ์ชัยศรี -

122 6207005231 นางสาวอาวาติฟ บินมามะ -

123 6207005232 นางสาวซอฟีย๊ะ สาและ -

124 6207005235 นางสาวซูลีย๊ะ มะสัน -

125 6207005236 นางสาวรุสนา ดือรามะ -

126 6207005240 นางสาวนูรอารีนา อาวัม -

127 6207005241 นางสาวมารีนี หะยีมะแซ -

128 6207005246 นายอัสมาน แม -

129 6207005247 นายดีนัร สาฮะ -

130 6207005249 นายอีรฟาน แมฮะ -

131 6207005250 นางสาวมูนีเราะห์ ปูแทน -

132 6207005251 นางสาวซูไฮลาฮ์ มามะ -

133 6207005252 นางสาวอาอีเสาะ ดอเลาะ -

134 6207005256 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์ สุวรรณ -

135 6207005257 นางสาวอนิตา ไชยทอง -

136 6207005259 นางสาวอิษณาณี เจ๊ะกา -

137 6207005260 นางสาวโรสมีณี ยายอ -

138 6207005263 นางสาวนอร์ไลลา อาแซ -

139 6207005266 นางสาวมารีนา มะรือซะ -

140 6207005267 นางสาวรูสลีนา ยูนุ๊ -

141 6207005271 นางสาวฮายาตี บิลา -

142 6207005274 นางสาวนุรฮายาตี แวดอเลาะ -

143 6207005275 นางสาวอัสมะอ์ เซ็งยี -

144 6207005277 นายอดุลวาฮับ เจะเฮาะ -
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145 6207005278 นางสาวซูไฮดา เจ๊ะมะ -

146 6207005279 นายอาซูวัน เจะมะ -

147 6207005282 นางสาวมัรยัม จิดอลี -

148 6207005288 นางสาวสุไรดา สะนิดาราสนิ -

149 6207005290 นางสาวโรสวาตี วาเฮาะ -

150 6207005292 นางสาวโนรฮาฟีณีย์ สือแม -

151 6207005294 นางสาวนิไซนับ นิน๊ะ -

152 6207005295 นายอาปิสบูดิน ลาเตะ -

153 6207005297 นางสาวฟาฏีม๊ะห์ สาแม็ง -

154 6207005298 นางสาวซาซีย๊ะ หมะบ๊ะ -

155 6207005300 นางสาวสุภาวดี อนุวัฒนวงศ์ -

156 6207005302 นางสาวศุภรัตน์ พละจิต -

157 6207005306 นางสาวฮูดา ขาเดร์ -

158 6207005308 นางสาวภาวิณี รัตนพันธุ์ -

159 6207005309 นางสาวซาฮีเร๊าะ เฮงสะนะ -

160 6207005311 นายหาซัน ลาเต๊ะ -

161 6207005313 นายสุฟรีย์ สาแม -

162 6207005316 นางสาวคุณัญญา ยีสมาน -

163 6207005317 นายฟาอิซ เจะหนุ -

164 6207005320 นางสาวพรรณพนัช วงศ์กระจ่าง -

165 6207005321 นายฮำดัน ทากือแน -

166 6207005326 นางสาวสุรัชดา มณีอร่าม -

167 6207005329 นางสาวฮานีฟะ มอน็อง -

168 6207005333 นายลุตฟี สาและ -

169 6207005336 นางสาวอาอีดะห์ ลือบาน๊ะ -

170 6207005339 นายอับดุลฮามิ เบ็ญสุหลง -

171 6207005343 นางสาวนูรีมัน แนลูแล -

172 6207005347 นางสาวฟาตีฮะห์ แวเซ็ง -

173 6207005349 นายอิสมาแอ มะซะ -

174 6207005351 นางสาวอัสมะห์ มะเซ็ง -

175 6207005352 นางสาวอิห์ซาน สะนาวี -

176 6207005353 นายณวัฒน์ ศรีสงคราม -

177 6207005354 นายการียา ยูโซ๊ะ -

178 6207005355 นางสาวซูไฮนี สิรอมา -

179 6207005357 นายวัชรพล จันทร์หอม -

180 6207005358 นายมะฮาซัน เปาะฮะ -
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รายชื่อสำรอง

1 6207005344 นางสาวแวรูฮานา ลาเตะ -

2 6207005008 นางสาวมัทนา ขะเหร็ม -

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                 วันที่ 18 กรกฎาคม    2562


