
วันที่ 09.00-10.30 น. 11.00-12.30 น. 14.30.16.00 น.

ศุกร์
10-พ.ค.-62

เสาร์
11-พ.ค.-62

อาทิตย์
12-พ.ค.-62

จันทร์
13-พ.ค.-62

อังคาร
14-พ.ค.-62

ว่าง ว่าง

ตารางสอบ Achievement Test ปกีารศึกษา 2561
สถานทีส่อบ : ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 10206 ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

ยกเลิก ยกเลิก



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117066 นายกูอาดีลัน กูจินามิง พลศึกษา
2 5920117072 นายฟิรดาว มามะ พลศึกษา
3 5920117153 นายเฟาซาน หวงัโสะ พลศึกษา
4 6120114033 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีเทพ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
5 6120114060 นางสาวซอบีรีน บินอูเซ็น วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
6 6120114061 นางสาวปิยาภรณ์ แพ่งพิบูลย์ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
7 6120114065 นางสาวอารียา ยาบาจิ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
8 6120114092 นางสาวนูรนาญีฮา อาหะมะ ชีววทิยา
9 6120114109 นางสาวกัซมะห์ กาเว วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
10 6120114111 นางสาวซาฟีรา สาเหะโมหะมัด วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
11 6120114113 นางสาวนาเดีย ยะโก๊ะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
12 6120114116 นางสาวนูรมา ลาเต๊ะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
13 6120114118 นางสาวสุไรนี แวกือจิ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
14 6120114119 นางสาวอัสมา วฒันายากุล วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
15 6120114120 นางสาวอาดีละห์ เบ็ญสุหลง วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
16 6120114125 นางสาวนุรุลฮูดา สาและ ชีววทิยา
17 6120114133 นางสาวซูไรดา สุลง วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
18 6120114137 นายอับดุลวารีซ อามะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
19 6120117002 นางสาวซาบานาร์ มรรคาเขต การประถมศึกษา
20 6120117020 นายสุรินทร์ บินมะดีเยาะ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21 6120117113 นางสาวฟาติน ยีแสม ภาษาไทย
22 6120117158 นางสาวฟาตีฮ๊ะ หะยีดอเลาะ สุขศึกษา
23 6120117162 นางสาวสารีพะ สาเระ สุขศึกษา
24 6120117198 นางสาวซอบีเร๊าะ วาเต๊ะ ศิลปศึกษา
25 6120117205 นางสาวนูรีดา ตูแกมะ สุขศึกษา
26 6120117211 นางสาวศิริกุล ทุย่อ้น การประถมศึกษา

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 26 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117020 นายชาคริต แดงเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2 5920117062 นายวนัอารีฟ สะมะแอ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3 6120110003 นางสาวนอร์เรีย ทองค า จิตวทิยา
4 6120110019 นางสาวฟิตรีย์ ยูโซะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5 6120110030 นางสาวนูรอัยนี หามะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
6 6120110032 นางสาวอัสมะ สาแม เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
7 6120114015 นางสาวเเวอัลมาเลีย ยามา เคมี
8 6120114021 นางสาวซูนัยดา แวเงาะ ชีววทิยา
9 6120114025 นางสาวอัฟฟะห์ สะแลแม็ง ชีววทิยา
10 6120114039 นายอาซือมัน รูเด็ง วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
11 6120114053 นางสาวนุรอามีรา หามะ ชีววทิยา
12 6120114063 นางสาวโรสนา ลาวลัย์วธุ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
13 6120114086 นางสาวพัชรพร ทิง้เหม เคมี
14 6120114089 นางสาวซูลฟาฮ์ หะยีอาลี ชีววทิยา
15 6120114115 นางสาวนาริสริน แมเราะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
16 6120114119 นางสาวอัสมา วฒันายากุล วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
17 6120117023 นางสาวซูรัยยา บูละ พลศึกษา
18 6120117032 นางสาวฟาตีฮะห์ กาสอ พลศึกษา
19 6120117063 นางสาวนภัทสรณ์ นวลแย้ม ศิลปศึกษา
20 6120117074 นางสาวสุไฮณี หวนัหวงั สุขศึกษา
21 6120117087 นางสาวอาอัยเซาะห์ บาระตายะ การประถมศึกษา
22 6120117095 นางสาวสุธสิา จันทร์มนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
23 6120117096 นางสาวอริสรา อาแว เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
24 6120117097 นางสาวอัญดา หลงหมาด เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
25 6120117115 นางสาวมารียา สาเมาะ ภาษาไทย
26 6120117160 นางสาววรรณดี ภัยช านาญ สุขศึกษา
27 6120117175 นายซารีฟ ดอแม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
28 6120117179 นางสาวนัสฟายา ลิงาลาห์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
29 6120117180 นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
30 6120117181 นางสาวนูรฟาซีลา เจ๊ะนา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920114084 นางสาวนูรีซัน หะแว วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
2 6020110012 นางสาวสุไรดา ดือหะมะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
3 6020110040 นางสาวนูรซีลา ยานยา เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
4 6020110042 นางสาวมุสลีฮา อาบูบากา เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5 6020110047 นางสาวสุกัญญา บินนุ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
6 6120110009 นางสาวซูลีซา กะเด็ง เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
7 6120110011 นางสาวนุรรีหย๊ะ หม้อแหละ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
8 6120110012 นายฟูอาด ช่างดี เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
9 6120110015 นางสาวอาอีเสาะ หลงมิหนา เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
10 6120110029 นางสาวนิศรีณ เจ๊ะน๊ะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
11 6120110047 นางสาวกนกวรรณ คล่องแคล่ว เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
12 6120110050 นางสาวฟิตรา เคดาร์ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
13 6120110051 นางสาวรุสณา บาเหะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
14 6120110052 นางสาววนัสิริญญา มาหะมะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
15 6120114110 นางสาวจุฑารัตน์ หนุ่มหยู วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
16 6120117042 นางสาวจารุณี บรรจงดัด ภาษาไทย
17 6120117043 นางสาวทัศนียา แม ภาษาไทย
18 6120117077 นางสาวฮาสือหน๊ะ ลาเตะ สุขศึกษา
19 6120117107 นายจักรพันธ ์สมาธิ ภาษาไทย
20 6120117108 นางสาวฐิติมา มาลิกัน ภาษาไทย
21 6120117110 นางสาวนลินี เพชรยอดศรี ภาษาไทย
22 6120117112 นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ภาษาไทย
23 6120117117 นางสาวรุ่งฤทัย สังข์ทอง ภาษาไทย
24 6120117148 นางสาวฮานาน เจ๊ะเต๊ะ ศิลปศึกษา
25 6120117154 นางสาวนูรฮูดา เจ๊ะปูเต๊ะ สุขศึกษา
26 6120117172 นางสาวสุวรรณา หลงอาหลี การประถมศึกษา
27 6120117194 นางสาวซูไรยา มะลี ภาษาไทย
28 6120117196 นางสาวบุซรอ แวบือซา ภาษาไทย
29 6120117197 นางสาวฟาดีละห์ สอเฮาะ ภาษาไทย

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 29 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117162 นายอารีฟิน สาแล๊ะ พลศึกษา
2 5920117220 นางสาวนูรียา หลังเถาะ พลศึกษา
3 5920117222 นางสาวรอฮีมะห์ อุดดิน พลศึกษา
4 6120110001 นางสาวกฤติมา วชัรจินดา จิตวทิยา
5 6120110005 นางสาวอาซียะ เจ๊ะและ จิตวทิยา
6 6120110006 นางสาวอาภาภัทร เหลือสม จิตวทิยา
7 6120110024 นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก จิตวทิยา
8 6120110034 นางสาวกัญยารัตน์ เส็นติหย๊ะ จิตวทิยา
9 6120110037 นางสาวตัสนีม หะยีหมัด จิตวทิยา
10 6120114004 นางสาวปาริดา  เถาวลัย์ คณิตศาสตร์  
11 6120114027 นางสาวตัสนีม ลาเต๊ะ ฟิสิกส์
12 6120114042 นางสาวฐนัฎชา  สัญญา คณิตศาสตร์  
13 6120114046 นายวริากร  ขาวเรือง คณิตศาสตร์  
14 6120114059 นางสาวอารยา โคแหละ ฟิสิกส์
15 6120114068 นายทีฆทัศน ์ พันธุ์พฤกษ์ คณิตศาสตร์  
16 6120114071 นางสาวนูรฮูดา  สะลาเม๊าะ คณิตศาสตร์  
17 6120114076 นางสาววนันาเดียร์  ปัตยะบุตร คณิตศาสตร์  
18 6120114077 นายวฒิุชัย  ลักษณะพรมราช คณิตศาสตร์  
19 6120114078 นายศักด์ิพล  ไกรนรา คณิตศาสตร์  
20 6120114084 นางสาวตอยยีบะห์ ยานยา เคมี
21 6120114105 นางสาวนูรอิสซัน บือซา ฟิสิกส์
22 6120114129 นายมูหามัดฟาเดล แยนา ฟิสิกส์
23 6120117064 นางสาวนาเดียร์  กาเดร์ ศิลปศึกษา  
24 6120117072 นางสาวรุสนา ลาเตะ สุขศึกษา
25 6120117106 นายอูไนซซ์ สนิ พลศึกษา
26 6120117144 นางสาวแวนัสรียา  หะยีสะอิ ศิลปศึกษา  
27 6120117201 นายอับดุลเลาะ  มามะ ศิลปศึกษา  

 รายชือ่ผู้เขา้สอบ Achievement Test
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 10206
รายชือ่ทั้งหมด 27 คน   เขา้สอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117059 นางสาวนูรฮายานี ยาญอ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2 5920117070 นางสาวพรทิพ ศรีสะอาด พลศึกษา
3 6020110007 นายกอเซ็ง  ตือปิงหม๊ะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
4 6020110035 นายซารี  โต๊ะปราวนั เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5 6020110039 นางสาวนาอีมะห ์ อาแด เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
6 6020110083 นางสาวฟานีซะห ์   ยะโกะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
7 6020117007 นางสาวซัยด์นา ค าโสม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8 6020117009 นางสาวศิรินาถ ระววิงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
9 6020117034 นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว ศิลปศึกษา
10 6020117159 นางสาวกามีล๊ะ มะกาแล ศิลปศึกษา
11 6020117161 นางสาวซัลมี มะยิ ศิลปศึกษา
12 6020117169 นางสาวมัสนา เหล็มปาน ศิลปศึกษา
13 6020117218 นายฮาซัน ทิพย์ร่วง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14 6120114023 นายปริญญา เย็นจิต ชีววทิยา
15 6120114032 นายเจษฎา หนูทอง วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
16 6120114074 นางสาวภัครมัย ทองค า คณิตศาสตร์
17 6120114079 นางสาวอมราพร กัลยาศิริ คณิตศาสตร์
18 6120114106 นางสาวอารีนา อาแว ฟิสิกส์
19 6120114107 นางสาวฮัสนี ยามูสะนอ ฟิสิกส์
20 6120114122 นางสาวไซตูน หมันหลี ชีววทิยา
21 6120117061 นายชัย วฒันกร  อังกูร สิทธิโชติ ศิลปศึกษา
22 6120117073 นายศักดิพัฒน์ จิเหลา สุขศึกษา
23 6120117075 นางสาวอัฟนัน  หะยีอาแว สุขศึกษา
24 6120117141 นางสาวโนรอาดีลา บินรอเสะ ศิลปศึกษา
25 6120117142 นายฟิกรี  บาฮา ศิลปศึกษา  
26 6120117147 นางสาวอีรา ดือราแม ศิลปศึกษา
27 6120117155 นางสาวนูรูลฮุดา  สาเม๊าะ สุขศึกษา
28 6120117163 นางสาวอัยนาอ ์ เถาวลัย์ สุขศึกษา
29 6120117207 นางสาวรุสมีย์ จารง การประถมศึกษา

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 29 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117207 นางสาวอรีณา ลาหิง สุขศึกษา
2 6020114026 นางสาวกัญญารัตน์ เส็นเหล็ม วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
3 6020114029 นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
4 6120110031 นางสาวสุนิตา หีมหล๊ะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5 6120114006 นางสาวมุทิตา ปราบโรค คณิตศาสตร์
6 6120114043 นายณัฐวฒิุ เกลา คณิตศาสตร์
7 6120114044 นางสาวฟาฎีลาห์ ปาเนาะ คณิตศาสตร์
8 6120114045 นางสาวมีมี่ ลีลานนท์ คณิตศาสตร์
9 6120114067 นางสาวจุฑารัตน์ กะแหมะเตบ คณิตศาสตร์
10 6120114070 นางสาวนูรฮายาตี แวยูโซ๊ะ คณิตศาสตร์
11 6120114073 นางสาวฟาดีลา ดอเลาะ คณิตศาสตร์
12 6120114075 นายมุสตอฟา บิลหลี คณิตศาสตร์
13 6120114080 นายอับบัส ออนนวล คณิตศาสตร์
14 6120114081 นายอิควาน สาและ คณิตศาสตร์
15 6120117027 นายธรีชัย กิ้มต้ัน พลศึกษา
16 6120117031 นายบุคอรี หมันวาหาบ พลศึกษา
17 6120117098 นายกฤษฎา ตอหิรัญ พลศึกษา
18 6120117111 นางสาวนลินี มะเจะดอเล๊าะ ภาษาไทย
19 6120117114 นางสาวฟิตรียา บาตูเซ็ง ภาษาไทย
20 6120117119 นางสาวศิริวรรณ ไชยขาว ภาษาไทย
21 6120117121 นายฮัมดัม เตาะสาตู ภาษาไทย
22 6120117139 นางสาวนิรุสน ี สามาณ ศิลปศึกษา  
23 6120117140 นางสาวนิสรีน  ฮาแม ศิลปศึกษา  
24 6120117141 นางสาวโนรอาดีลา บินรอเสะ ศิลปศึกษา
25 6120117147 นางสาวอีรา ดือราแม ศิลปศึกษา
26 6120117178 นางสาวณาดีญา ลาหิง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
27 6120117183 นางสาวภาลิณี หมันทองมาก เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
28 6120117186 นางสาวสูรัยฮัณ กามะ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
29 6120117188 นางสาวอาฟีฟะห์ มะแซ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
30 6120117202 นางสาวอานิส  และเซ็ง ศิลปศึกษา  

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 6020110001 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว จิตวทิยา
2 6020110003 นางสาวตัซณีม ตะลี จิตวทิยา
3 6020110016 นางสาวอาริซ่า ดนหวงั จิตวทิยา
4 6020110022 นางสาวณัฐกานต์ หนูชู จิตวทิยา
5 6020110064 นางสาวนริศรา สาเฮาะ จิตวทิยา
6 6020110078 นางสาวฮัสวานี มิสลิมิน จิตวทิยา
7 6120110020 นางสาวอัสมารา แวและ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
8 6120110022 นางสาวซูรัยญา หมาน จิตวทิยา
9 6120110035 นางสาวซาฟียะห์ ดอเลาะ จิตวทิยา
10 6120110038 นางสาวทัศนีม ดอรอฮะ จิตวทิยา
11 6120110039 นางสาวนูรรีย๊ะห์ แม จิตวทิยา
12 6120110040 นางสาวนูรไอนี สะมาโระ จิตวทิยา
13 6120110043 นางสาวยูวยัรียะห์ เจะอุมาร์ จิตวทิยา
14 6120110045 นางสาวอามีเราะห์ อาเกะ จิตวทิยา
15 6120114014 นางสาววไิลลักษณ์ ป้อฝ้ัน เคมี
16 6120114017 นางสาวสุทธดิา เขียวสุวรรณ เคมี
17 6120114036 นางสาวปาราตี หวงัจิตร วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
18 6120114050 นางสาวรุสมี อาแว เคมี
19 6120114052 นางสาวสุภาวดี เทพนุกูล เคมี
20 6120114062 นางสาวยาไรนัส เจ๊กค า วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
21 6120114064 นางสาวสุรียา สะมะลี วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
22 6120114073 นางสาวฟาดีลา ดอเลาะ คณิตศาสตร์
23 6120114085 นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ เคมี
24 6120114094 นางสาวรอมละห์ บินวาริส ชีววทิยา
25 6120114112 นางสาวซารีนา ยูโซะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
26 6120114114 นางสาวนาพีซ๊ะ สาแม วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
27 6120114117 นางสาวแวซาฮียะห์ เปาะเลาะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
28 6120114134 นางสาวนาปีซะห์ แซมา วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
29 6120114135 นางสาวนูร์หาฟีละฮ์ บูกุ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
30 6120114136 นางสาวนูรฮายาตี ตาเห วทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920114069 นายฟุดัยล์ บูสู ฟิสิกส์
2 5920114131 นายนาวรีะพล สวสัดิวงค์ ฟิสิกส์
3 6020110005 นางสาวลาตีฟะห์ เล่ทองค า จิตวทิยา
4 6020110027 นางสาวรุจิมาศ กาเดร์ จิตวทิยา
5 6020110068 นางสาวนูรอีมาน ตันหยงอาลี จิตวทิยา
6 6020110070 นางสาวยัสมีน กาเจ จิตวทิยา
7 6020110076 นางสาวอานีตา วฒันกุล จิตวทิยา
8 6020114095 นายอันวาร์ อิบราฮิม ชีววทิยา
9 6020114097 นายอิมรอน วาเล๊าะเเต ชีววทิยา
10 6020117054 นางสาวณัฐณิชา รอดด้วง ภาษาไทย
11 6120110017 นางสาวซอฟฟ๊ะ กะดะเเซ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
12 6120110053 นายอัรฟาน ซอและ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
13 6120114031 นางสาวกัลญาณี ล๊ะล่องส๊ะ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป
14 6120117060 นายขจรศักด์ิ หยู่ทอง ศิลปศึกษา
15 6120117065 นางสาวนูรีดา หลังเกตุ ศิลปศึกษา
16 6120117067 นางสาวมูฟัยดา บูน า ศิลปศึกษา
17 6120117069 นางสาวอัซมา วาเน๊าะ ศิลปศึกษา
18 6120117071 นางสาวนูรี หวนัหวงั สุขศึกษา
19 6120117073 นายศักดิพัฒน์ จิเหลา สุขศึกษา
20 6120117116 นางสาวมุมีนะห์ มะมิง ภาษาไทย
21 6120117138 นางสาวซาฟีละห์ ยูโซ๊ะ ศิลปศึกษา
22 6120117143 นางสาวมุสลีณี เจ๊ะอาแซ ศิลปศึกษา
23 6120117145 นางสาวสาปีนะห์ สะอิ ศิลปศึกษา
24 6120117149 นางสาวฮามีดะ อาแด ศิลปศึกษา
25 6120117167 นางสาวฮุสนา ดาแล่หมัน สุขศึกษา
26 6120117177 นางสาวซูรานี ฮินนะ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
27 6120117190 นางสาวฮามีดา ดาราแม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
28 6120117199 นางสาวนูรไลลา ศุขธรณ์ ศิลปศึกษา
29 6120117200 นางสาวสุไรยา หะยีมะ ศิลปศึกษา
30 6120117206 นางสาวอารีน่า ติงหวงั สุขศึกษา

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่12 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920114003 นางสาวเจนตา หาญณรงค์ เคมี
2 6020114003 นายยุทธนา จันทรา คณิตศาสตร์
3 6020114034 นายปองดิลก สิกขฤทธิ์ คณิตศาสตร์
4 6120110008 นางสาวซอบารีย๊ะ ตุหวนัร่าเหม เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5 6120114004 นางสาวปาริดา  เถาวลัย์ คณิตศาสตร์  
6 6120114019 นางสาวเกศกนก สุขแก้ว ชีววทิยา
7 6120114020 นางสาวจิตติยา สุกหอม ชีววทิยา
8 6120114023 นายปริญญา  เย็นจิต ชีววทิยา  
9 6120114024 นายภรัณยู เปียคล้าย ชีววทิยา
10 6120114051 นายวชัรนันท์ หลีหมาด เคมี
11 6120114054 นางสาวรุสมา พยายาม ชีววทิยา
12 6120114071 นางสาวนูรฮูดา  สะลาเม๊าะ คณิตศาสตร์  
13 6120114091 นางสาวนาเดีย สะมะแอ ชีววทิยา
14 6120114099 นายอานนท์ เเพงมี ชีววทิยา
15 6120114106 นางสาวอารีนา  อาแว ฟิสิกส์  
16 6120117004 นางสาวโซฟียา ตันหยงขาเดร์ การประถมศึกษา
17 6120117008 นางสาวร่อม่าหลัน เนื้ออ่อน การประถมศึกษา
18 6120117010 นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ การประถมศึกษา
19 6120117076 นางสาวอัสลีนา  อูมา สุขศึกษา
20 6120117078 นางสาวธณัิฐฎา เทพชนะ ภาษาไทย
21 6120117102 นายภานุมาศ สาบี พลศึกษา
22 6120117109 นางสาวธนัยพร เจนถนอมม้า ภาษาไทย
23 6120117137 นางสาวเจะนุรอาตีกะห ์ เจะเลาะ ศิลปศึกษา  
24 6120117150 นางสาวเกศวดี  บุญล่ิมเต็ง สุขศึกษา
25 6120117153 นางสาวณัชลาร์  ยูโซะ สุขศึกษา
26 6120117174 นางสาวฮัสนะห์ สมาเฮาะ การประถมศึกษา
27 6120117203 นางสาวนอีมะห ์ บือโต สุขศึกษา
28 6120117208 นางสาวอามีเนาะห์ แมจิ การประถมศึกษา
29 6120117209 นางสาวอาอีเส๊าะ สาแม การประถมศึกษา
30 6120117210 นางสาวนูรีซัน สาแม การประถมศึกษา

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่12 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920110002 นางสาวธณาวดี เรืองศรี จิตวทิยา
2 5920110010 นางสาวชุติมา อิ่นแก้ว จิตวทิยา
3 6020117051 นายนูรดิน เวาะและ พลศึกษา
4 6020117052 นางสาวฟารีดา ดาโอะ พลศึกษา
5 6020117076 นางสาวซูไรยา วามะ พลศึกษา
6 6020117116 นางสาวปารวณั เกื้อเส้ง พลศึกษา
7 6020117122 นางสาวสุรียานา อารง พลศึกษา
8 6020117202 นายซุลกิฟลี ยะฝาด พลศึกษา
9 6020117203 นายณัฐพล ครุวรรณพัฒน์ พลศึกษา
10 6020117205 นายไพศาล หวงัยี พลศึกษา
11 6020117207 นายสิริราช ศิริเสถียร พลศึกษา
12 6020117209 นายอิลฟัน การีแซ พลศึกษา
13 6120114042 นางสาวฐนัฎชา  สัญญา คณิตศาสตร์  
14 6120114068 นายทีฆทัศน ์ พันธุ์พฤกษ์ คณิตศาสตร์  
15 6120114076 นางสาววนันาเดียร์  ปัตยะบุตร คณิตศาสตร์  
16 6120114122 นางสาวไซตูน  หมันหลี ชีววทิยา 
17 6120117030 นายนิธนิันท์ วรรณบวร พลศึกษา
18 6120117091 นายอาดีนันท์ อาแซ การประถมศึกษา
19 6120117142 นายฟิกรี  บาฮา ศิลปศึกษา
20 6120117201 นายอับดุลเลาะ  มามะ ศิลปศึกษา
21 6120117207 นางสาวรุสมีย ์ จารง การประถมศึกษา  

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 21 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920117040 นางสาวกัสนีญา อูมา ศิลปศึกษา
2 5920117050 นางสาววนัวสิา บัวแก้ว ศิลปศึกษา
3 5920117053 นางสาวสิริยากร สายจันทร์ ศิลปศึกษา
4 5920117055 นางสาวสุจิตรา คชผล ศิลปศึกษา
5 6020110074 นางสาวสุไรยา ดือราโอะ จิตวทิยา
6 6020117075 นายนพรรธนวรรธน์ กุยรัมย์ พลศึกษา
7 6020117201 นายชัชรินทร์ ฮะซา พลศึกษา
8 6020117211 นายฮัรฟันดี มะมิง พลศึกษา
9 6120110001 นางสาวกฤติมา  วชัรจินดา จิตวทิยา  
10 6120110002 นางสาวกัญรัตน์  โกศล จิตวทิยา  
11 6120110004 นางสาววสิมา ยูโซะ จิตวทิยา
12 6120110005 นางสาวอาซียะ  เจ๊ะและ จิตวทิยา  
13 6120110006 นางสาวอาภาภัทร  เหลือสม จิตวทิยา  
14 6120110016 นางสาวปาตีฮะห์ มะดิง จิตวทิยา
15 6120110024 นางสาวปิยภรณ์  ทองขาวเผือก จิตวทิยา  
16 6120110025 นางสาวมาเรียม สาเม๊าะ จิตวทิยา
17 6120110037 นางสาวตัสนีม  หะยีหมัด จิตวทิยา  
18 6120110041 นางสาวนูรฮัสนี หาสุด จิตวทิยา
19 6120114027 นางสาวตัสนีม  ลาเต๊ะ ฟิสิกส์  
20 6120114046 นายวริากร  ขาวเรือง คณิตศาสตร์ 
21 6120114077 นายวฒิุชัย  ลักษณะพรมราช คณิตศาสตร์  
22 6120114078 นายศักด์ิพล  ไกรนรา คณิตศาสตร์  
23 6120114084 นางสาวตอยยีบะห ์ ยานยา เคม ี 
24 6120114105 นางสาวนูรอิสซัน  บือซา ฟิสิกส์
25 6120117021 นางสาวอัสมห์ มะแซ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26 6120117064 นางสาวนาเดียร์  กาเดร์ ศิลปศึกษา  
27 6120117072 นางสาวรุสนา  ลาเตะ สุขศึกษ
28 6120117144 นางสาวแวนัสรียา  หะยีสะอิ ศิลปศึกษา  
29 6120117151 นางสาวซอฟียะห ์ สิเดะ สุขศึกษา
30 6120117185 นางสาวสุไฮลา เจะเลาะ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 30 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 5920110011 นางสาวซาฟีนะห์ นิยมเดชา จิตวทิยา
2 5920117037 นายอาดัม แลบา การประถมศึกษา
3 6020114101 นางสาวซุรอัยดา แดเบาะ ฟิสิกส์
4 6120117079 นายพรพิพัฒน์ เกษมศรี ภาษาไทย
5 6120117100 นายนัทธพัฒน์ อาแวกะจิ พลศึกษา

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 5 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 



ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิชาเอก ลายเซ็น หมายเหตุ
1 6020117218 นายฮาซัน  ทิพย์ร่วง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2 6020117007 นางสาวซัยด์นา  ค าโสม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3 6020117034 นางสาวพิมประภา  เจ้ยแก้ว ศิลปศึกษา  
4 6020117169 นางสาวมัสนา  เหล็มปาน ศิลปศึกษา  
5 6020110083 นางสาวฟานีซะห ์   ยะโกะ เทคโนโลยีและส่ือสารฯ 
6 6020110039 นางสาวนาอีมะห ์ อาแด เทคโนโลยีและส่ือสารฯ 

 รายชื่อผู้เข้าสอบ Achievement Test

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561

วันที ่14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง 10206

รายชื่อทัง้หมด 6 คน   เข้าสอบ........คน   ขาดสอบ.........คน 


