
ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6020117034  นางสาวพิมประภา เจย้แกว้  ศิลปศึกษา

2  6020117051  นายนูรดิน เวาะและ  พลศึกษา

3  6020117052  นางสาวฟารีดา ดาโอะ  พลศึกษา

4  6020117059  นายมาฮาแซ มะแด  ศิลปศึกษา

5  6020117070  นายดุลฮลัฟาร ยโูซ๊ะ  ศิลปศึกษา

6  6020117072  นางสาวอรนลิน ช่างเรือ  ศิลปศึกษา

7  6020117075  นายนพรรธนวรรธน ์กุยรัมย์  พลศึกษา

8  6020117076  นางสาวซูไรยา วามะ  พลศึกษา

9  6020117116  นางสาวปารวณั เก้ือเส้ง  พลศึกษา

10  6020117122  นางสาวสุรียานา อารง  พลศึกษา

11  6020117161  นางสาวซลัมี มะยิ  ศิลปศึกษา

12  6020117166  นางสาวพกาวรรณ มะ๊ดาฮู  ศิลปศึกษา

13  6020117201  นายชชัรินทร์ ฮะซา  พลศึกษา

14  6020117202  นายซุลกิฟลี ยะฝาด  พลศึกษา

15  6020117203  นายณฐัพล ครุวรรณพฒัน์  พลศึกษา

16  6020117205  นายไพศาล หวงัยี  พลศึกษา

17  6020117207  นายสิริราช ศิริเสถียร  พลศึกษา

18  6020117210  นายอีซา มะดีเยาะ  พลศึกษา

19  6020117211  นายฮรัฟันดี มะมิง  พลศึกษา

20  6020117212  นางสาวซูนีตาร์   มาหน๊ะ  ศิลปศึกษา

21  6020117215  นายฟรุกรณ์   หะยหีมดั  ศิลปศึกษา

22  6020117216  นายศตวรรษ   เดวิเลาะ  ศิลปศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่29 มกราคม 2563 เวลา 14.30-15.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 22 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6020110001  นางสาวกนกวรรณ จนัทร์แกว้  จิตวิทยา

2  6020110007  นายกอเซ็ง ตือปิงหมะ๊  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

3  6020110010  นายฟะห์มีน เจะ๊หมะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

4  6020110012  นางสาวสุไรดา ดือหะมะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

5  6020110016  นางสาวอาริซ่า ดนหวงั  จิตวิทยา

6  6020110022  นางสาวณฐักานต ์หนูชู  จิตวิทยา

7  6020110027  นางสาวรุจิมาศ กาเดร์  จิตวิทยา

8  6020110035  นายซารี โตะ๊ปราวนั  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

9  6020110039  นางสาวนาอีมะห์ อาแด  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

10  6020110042  นางสาวมุสลีฮา อาบูบากา  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

11  6020110047  นางสาวสุกญัญา บินนุ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

12  6020110074  นางสาวสุไรยา   ดือราโอะ  จิตวิทยา

13  6020110076  นางสาวอานีตา   วฒันกุล  จิตวิทยา

14  6020110085  นายมูฮ าหมดัอิกรอม   มะอีลา  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

15  6020114026  นางสาวกญัญารัตน ์เส็นเหล็ม  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

16  6020114029  นางสาวธาราทิพย ์ช่วยผอม  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

17  6020117009  นางสาวศิรินาถ ระวิวงศ์  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

18  6020117040  นางสาวสรารัตน ์ยา่แหม  สุขศึกษา

19  6020117179  นางสาวนูไอณี มะลี  สุขศึกษา

20  6020117218  นายฮาซนั ทิพยร่์วง  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่29 มกราคม 2563 เวลา 15.30-16.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 20 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6120117023  นางสาวซูรัยยา บูละ  พลศึกษา

2  6120117024  นางสาวณฐัพร จีนหีต  พลศึกษา

3  6120117025  นายธนกฤต ใจสมุทร์  พลศึกษา

4  6120117026  นายธนาวฒิุ ธรรมชาติ  พลศึกษา

5  6120117027  นายธีรชยั ก้ิมตั้น  พลศึกษา

6  6120117028  นายนซาอีย ์ดือราแม  พลศึกษา

7  6120117029  นายนาอีม สาแลหมนั  พลศึกษา

8  6120117030  นายนิธินนัท ์วรรณบวร  พลศึกษา

9  6120117031  นายบุคอรี หมนัวาหาบ  พลศึกษา

10  6120117032  นางสาวฟาตีฮะห์ กาสอ  พลศึกษา

11  6120117033  นายฟาอิด มะลี  พลศึกษา

12  6120117036  นายมุคลิศ มามะ  พลศึกษา

13  6120117037  นายมูฮมัมดั มะดีเยา๊ะ  พลศึกษา

14  6120117039  นางสาวยนันาตูนีซะห์ อาแว  พลศึกษา

15  6120117040  นายอนัวาร์ หะยยีโูซะ  พลศึกษา

16  6120117098  นายกฤษฎา ตอหิรัญ  พลศึกษา

17  6120117099  นายซุลฟักก๊อต โตะหะ  พลศึกษา

18  6120117100  นายนทัธพฒัน ์อาแวกะจิ  พลศึกษา

19  6120117101  นางสาวนุรอณัณี แมเลาะ  พลศึกษา

20  6120117102  นายภานุมาศ สาบี  พลศึกษา

21  6120117105  นายอิฟฟาน หมาดโสะ  พลศึกษา

22  6120117106  นายอูไนซซ ์สนิ  พลศึกษา

23  6120117175  นายซารีฟ ดอแม  พลศึกษา

24  6120117191  นายนิเลาะ สุหลง  พลศึกษา

25  6120117192  นางสาวฟาตีมะห์ สาเเมง็  พลศึกษา

26  6120117193  นายวรวิทย ์หลาบสุดตา  พลศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-09.45 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 26 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6120114003  นางสาวนูรยฮีนั เล็งฮะ  คณิตศาสตร์

2  6120114004  นางสาวปาริดา เถาวลัย์  คณิตศาสตร์

3  6120114006  นางสาวมุทิตา ปราบโรค  คณิตศาสตร์

4  6120114020  นางสาวจิตติยา สุกหอม  ชีววิทยา

5  6120114041  นางสาวซิลมี มาซอ  คณิตศาสตร์

6  6120114042  นางสาวฐนฎัชา สัญญา  คณิตศาสตร์

7  6120114043  นายณฐัวฒิุ เกลา  คณิตศาสตร์

8  6120114044  นางสาวฟาฎีลาห์ ปาเนาะ  คณิตศาสตร์

9  6120114045  นางสาวมีม่ี ลีลานนท์  คณิตศาสตร์

10  6120114046  นายวิรากร ขาวเรือง  คณิตศาสตร์

11  6120114067  นางสาวจุฑารัตน ์กะแหมะเตบ  คณิตศาสตร์

12  6120114068  นายทีฆทศัน ์พนัธุ์พฤกษ์  คณิตศาสตร์

13  6120114069  นายนนัทเสน สุขเกิด  คณิตศาสตร์

14  6120114070  นางสาวนูรฮายาตี แวยโูซ๊ะ  คณิตศาสตร์

15  6120114071  นางสาวนูรฮูดา สะลาเมา๊ะ  คณิตศาสตร์

16  6120114073  นางสาวฟาดีลา ดอเลาะ  คณิตศาสตร์

17  6120114074  นางสาวภคัรมยั ทองค า  คณิตศาสตร์

18  6120114075  นายมุสตอฟา บิลหลี  คณิตศาสตร์

19  6120114078  นายศกัด์ิพล ไกรนรา  คณิตศาสตร์

20  6120114079  นางสาวอมราพร กลัยาศิริ  คณิตศาสตร์

21  6120114080  นายอบับสั ออนนวล  คณิตศาสตร์

22  6120114081  นายอิควาน สาและ  คณิตศาสตร์

23  6120114089  นางสาวซูลฟาฮ ์หะยอีาลี  ชีววิทยา

24  6120114097  นางสาวหวนัฮซันาฮ ์ปะดุกา  ชีววิทยา

25  6120114099  นายอานนท ์เเพงมี  ชีววิทยา

26  6120114101  นางสาวอาอีเซาะ แมซา  ชีววิทยา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 26 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6120114017  นางสาวสุทธิดา เขียวสุวรรณ  เคมี

2  6120114052  นางสาวสุภาวดี เทพนุกูล  เคมี

3  6120114084  นางสาวตอยยบีะห์ ยานยา  เคมี

4  6120114085  นางสาวนิรชา บุญฤทธ์ิ  เคมี

5  6120114121  นางสาวซูราญา มะแซ  เคมี

6  6120117016  นางสาวชลิดา สามนารี  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

7  6120117017  นางสาวฟีดะ มารอดายอ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

8  6120117018  นางสาววนัอามีเราะห์ แวสอเฮาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

9  6120117019  นายศุภวิชญ ์คงสม  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

10  6120117020  นายสุรินทร์ บินมะดีเยาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

11  6120117021  นางสาวอสัมะห์ มะแซ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

12  6120117094  นางสาวสีตีรอกีเยาะ กียะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

13  6120117095  นางสาวสุธิสา จนัทร์มนตรี  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

14  6120117096  นางสาวอริสรา อาแว  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

15  6120117097  นางสาวอญัดา หลงหมาด  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

16  6120117179  นางสาวนสัฟายา ลิงาลาห์  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

17  6120117180  นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

18  6120117181  นางสาวนูรฟาซีลา เจะ๊นา  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

19  6120117183  นางสาวภาลิณี หมนัทองมาก  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

20  6120117185  นางสาวสุไฮลา เจะเลาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

21  6120117186  นางสาวสูรัยฮณั กามะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

22  6120117187  นางสาวอฟัฟะห์ อามือเสาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

23  6120117188  นางสาวอาฟีฟะห์ มะแซ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

24  6120117190  นางสาวฮามีดา ดาราแม  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

25  6120117213  นายอรัฟาน ซอและ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-11.45 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 25 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6120110008  นางสาวซอบารียะ๊ ตุหวนัร่าเหม  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

2  6120110009  นางสาวซูลีซา กะเด็ง  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

3  6120110015  นางสาวอาอีเสาะ หลงมิหนา  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

4  6120110017  นางสาวซอฟฟ๊ะ กะดะเเซ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

5  6120110019  นางสาวฟิตรีย ์ยโูซะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

6  6120110020  นางสาวอสัมารา แวและ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

7  6120110029  นางสาวนิศรีณ เจะ๊น๊ะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

8  6120110030  นางสาวนูรอยันี หามะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

9  6120110031  นางสาวสุนิตา หีมหล๊ะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

10  6120110032  นางสาวอสัมะ สาแม  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

11  6120110047  นางสาวกนกวรรณ คล่องแคล่ว  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

12  6120110050  นางสาวฟิตรา เคดาร์  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

13  6120110051  นางสาวรุสณา บาเหะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

14  6120110052  นางสาววนัสิริญญา มาหะมะ  เทคโนโลยแีละส่ือสารฯ

15  6120114039  นายอาซือมนั รูเด็ง  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

16  6120114063  นางสาวโรสนา ลาวลัยว์ธุ  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

17  6120114064  นางสาวสุรียา สะมะลี  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

18  6120114110  นางสาวจุฑารัตน ์หนุ่มหยู  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

19  6120114112  นางสาวซารีนา ยโูซะ  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

20  6120114114  นางสาวนาพีซ๊ะ สาแม  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

21  6120114115  นางสาวนาริสริน แมเราะ  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

22  6120114119  นางสาวอสัมา วฒันายากุล  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

23  6120114120  นางสาวอาดีละห์ เบ็ญสุหลง  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

24  6120114133  นางสาวซูไรดา สุลง  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

25  6120114134  นางสาวนาปีซะห์ แซมา  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

26  6120114135  นางสาวนูร์หาฟีละฮ ์บูกุ  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 26 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ
1  6120117042  นางสาวจารุณี บรรจงดดั  ภาษาไทย
2  6120117060  นายขจรศกัด์ิ หยูท่อง  ศิลปศึกษา
3  6120117063  นางสาวนภทัสรณ์ นวลแยม้  ศิลปศึกษา
4  6120117064  นางสาวนาเดียร์ กาเดร์  ศิลปศึกษา
5  6120117067  นางสาวมูฟัยดา บูน า  ศิลปศึกษา
6  6120117079  นายพรพิพฒัน ์เกษมศรี  ภาษาไทย
7  6120117107  นายจกัรพนัธ์ สมาธิ  ภาษาไทย
8  6120117108  นางสาวฐิติมา มาลิกนั  ภาษาไทย
9  6120117109  นางสาวธนัยพร เจนถนอมมา้  ภาษาไทย

10  6120117111  นางสาวนลินี มะเจะดอเล๊าะ  ภาษาไทย
11  6120117115  นางสาวมารียา สาเมาะ  ภาษาไทย
12  6120117117  นางสาวรุ่งฤทยั สังขท์อง  ภาษาไทย
13  6120117121  นายฮมัดมั เตาะสาตู  ภาษาไทย
14  6120117137  นางสาวเจะนุรอาตีกะห์ เจะเลาะ  ศิลปศึกษา
15  6120117138  นางสาวซาฟีละห์ ยโูซ๊ะ  ศิลปศึกษา
16  6120117139  นางสาวนิรุสนี สามาณ  ศิลปศึกษา
17  6120117140  นางสาวนิสรีน ฮาแม  ศิลปศึกษา
18  6120117141  นางสาวโนรอาดีลา บินรอเสะ  ศิลปศึกษา
19  6120117142  นายฟิกรี บาฮา  ศิลปศึกษา
20  6120117143  นางสาวมุสลีณี เจะ๊อาแซ  ศิลปศึกษา
21  6120117145  นางสาวสาปีนะห์ สะอิ  ศิลปศึกษา
22  6120117147  นางสาวอีรา ดือราแม  ศิลปศึกษา
23  6120117149  นางสาวฮามีดะ อาแด  ศิลปศึกษา
24  6120117194  นางสาวซูไรยา มะลี  ภาษาไทย
25  6120117199  นางสาวนูรไลลา ศุขธรณ์  ศิลปศึกษา
26  6120117200  นางสาวสุไรยา หะยมีะ  ศิลปศึกษา
27  6120117201  นายอบัดุลเลาะ มามะ  ศิลปศึกษา
28  6120117202  นางสาวอานิส และเซ็ง  ศิลปศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-15.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 28 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ
1  6120114059  นางสาวอารยา โคแหละ  ฟิสิกส์
2  6120114103  นายซุฟเฟียน แวตาเยะ  ฟิสิกส์
3  6120114105  นางสาวนูรอิสซนั บือซา  ฟิสิกส์
4  6120114127  นางสาวคอบเสาะ เด็ง  ฟิสิกส์
5  6120117010  นางสาวลกัษณา ศิรินุพงศ์  การประถมศึกษา
6  6120117071  นางสาวนูรี หวนัหวงั  สุขศึกษา
7  6120117072  นางสาวรุสนา ลาเตะ  สุขศึกษา
8  6120117073  นายศกัดิพฒัน ์จิเหลา  สุขศึกษา
9  6120117074  นางสาวสุไฮณี หวนัหวงั  สุขศึกษา

10  6120117075  นางสาวอฟันนั หะยอีาแว  สุขศึกษา
11  6120117077  นางสาวฮาสือหน๊ะ ลาเตะ  สุขศึกษา
12  6120117150  นางสาวเกศวดี บุญล่ิมเตง็  สุขศึกษา
13  6120117151  นางสาวซอฟียะห์ สิเดะ  สุขศึกษา
14  6120117153  นางสาวณชัลาร์ ยโูซะ  สุขศึกษา
15  6120117154  นางสาวนูรฮูดา เจะ๊ปูเตะ๊  สุขศึกษา
16  6120117155  นางสาวนูรูลฮุดา สาเมา๊ะ  สุขศึกษา
17  6120117158  นางสาวฟาตีฮ๊ะ หะยดีอเลาะ  สุขศึกษา
18  6120117159  นางสาวมจัฉา สุวฒัน์กุล  สุขศึกษา
19  6120117160  นางสาววรรณดี ภยัช านาญ  สุขศึกษา
20  6120117161  นายวรรณศกัด์ิ ส าเร  สุขศึกษา
21  6120117162  นางสาวสารีพะ สาเระ  สุขศึกษา
22  6120117165  นางสาวอามีรา อาแว  สุขศึกษา
23  6120117167  นางสาวฮุสนา ดาแล่หมนั  สุขศึกษา
24  6120117170  นางสาวฟิตเราะห์ หะยกีาเล็ง  การประถมศึกษา
25  6120117172  นางสาวสุวรรณา หลงอาหลี  การประถมศึกษา
26  6120117205  นางสาวนูรีดา ตูแกมะ  สุขศึกษา
27  6120117206  นางสาวอารีน่า ติงหวงั  สุขศึกษา
28  6120117207  นางสาวรุสมีย ์จารง  การประถมศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test
คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30-16.15 น. ณ ห้อง 10206
Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 28 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6120110002  นางสาวกญัรัตน ์โกศล  จิตวิทยา

2  6120110003  นางสาวนอร์เรีย ทองค า  จิตวิทยา

3  6120110004  นางสาววิสมา ยโูซะ  จิตวิทยา

4  6120110005  นางสาวอาซียะ เจะ๊และ  จิตวิทยา

5  6120110006  นางสาวอาภาภทัร เหลือสม  จิตวิทยา

6  6120110016  นางสาวปาตีฮะห์ มะดิง  จิตวิทยา

7  6120110022  นางสาวซูรัยญา หมาน  จิตวิทยา

8  6120110024  นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก  จิตวิทยา

9  6120110025  นางสาวมาเรียม สาเมา๊ะ  จิตวิทยา

10  6120110026  นางสาวอยัมี สามะ  จิตวิทยา

11  6120110034  นางสาวกญัยารัตน ์เส็นติหยะ๊  จิตวิทยา

12  6120110037  นางสาวตสันีม หะยหีมดั  จิตวิทยา

13  6120110038  นางสาวทศันีม ดอรอฮะ  จิตวิทยา

14  6120110040  นางสาวนูรไอนี สะมาโระ  จิตวิทยา

15  6120110041  นางสาวนูรฮสันี หาสุด  จิตวิทยา

16  6120110045  นางสาวอามีเราะห์ อาเกะ  จิตวิทยา

17  6220114007  นางสาวณฎัฐา คงอินทร์  คณิตศาสตร์

18  6220114048  นายนาวาวี เจะ๊บู  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

19  6220114083  นางสาวนาซีร่า บินมะนอ  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

20  6220114098  นางสาวเซาฟ่ี หมีโดด  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

21  6220114112  นายฟาอิซ ดือราแม  คณิตศาสตร์

22  6220114122  นางสาวหมะ๊ฮีซนั มะ  คณิตศาสตร์

23  6220114129  นางสาวชลธิฌา อารง  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

24  6220114131  นางสาวชนนัธร เส็น  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

25  6220114133  นายอนุวฒัน ์โดงกูล  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 25 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-09.45 น. ณ ห้อง 10206



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6220117002  นางสาวเพญ็ชมพ ูพงษสุ์วรรณ  การประถมศึกษา
2  6220117005  นางสาวดรุณี หยรัิน  จิตวิทยาการศึกษาฯ
3  6220117008  นางสาวนจัมีย ์หมุดบิลและ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
4  6220117012  นางสาวโรสมีรา แวกาจิ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
5  6220117080  นางสาวมุมีนะห์ มะณีหิยา  การประถมศึกษา
6  6220117081  นายอดุลยอ์ามาน สาแมง็  การประถมศึกษา
7  6220117113  นางสาวกามีละห์ ยดืีอเระ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
8  6220117128  นางสาวญาดา มูฮิ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
9  6220117129  นางสาวณฐัธิดา ปราบเภท  จิตวิทยาการศึกษาฯ

10  6220117130  นางสาวณฐัพร ขมุบวัมาศ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
11  6220117140  นางสาวนุสฟารัส ตูแกบือซี  จิตวิทยาการศึกษาฯ
12  6220117145  นางสาวนูรอยันานท ์เจะบือราเฮง  การประถมศึกษา
13  6220117147  นางสาวนูรียะห์ มะแซ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
14  6220117150  นางสาวนูไอนี สอรามนั  จิตวิทยาการศึกษาฯ
15  6220117154  นางสาวฟาห์มีน เจะ๊สมาแอ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
16  6220117168  นางสาวยซุรอ มะสมนั  การประถมศึกษา
17  6220117171  นายวฒิุชยั พรหมอกัษร  จิตวิทยาการศึกษาฯ
18  6220117188  นางสาวอามีเนาะห์ ตูมุ  การประถมศึกษา
19  6220117247  นางสาวนาอีมะห์ สาเมาะ  การประถมศึกษา
20  6220117253  นางสาวอารีซะฮ ์หวงัแอ  การประถมศึกษา
21  6220117257  นางสาวนูรอยัน่ี นวลนอ้ย  การประถมศึกษา
22  6220117258  นายอามีน กราซุย  การประถมศึกษา
23  6220117272  นางสาวอั้ลฟัยนี หลีอาดั้ม  จิตวิทยาการศึกษาฯ
24  6220117274  นางสาวนุรฟัชรี มะเด็ง  จิตวิทยาการศึกษาฯ
25  6220117276  นางสาวฮาณีย ์สาแม  จิตวิทยาการศึกษาฯ
26  6220117279  นางสาววนันูรฮาซาเราะห์ เจะ๊เล๊าะ  จิตวิทยาการศึกษาฯ
27  6220117282  นางสาวฮซัซูนา อาลี  จิตวิทยาการศึกษาฯ

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 27 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ
1  6220117013  นางสาวซารีฟะห์ เทศนอก  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
2  6220117015  นางสาวซูวยับะห์ สะมะแอ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
3  6220117016  นายทิชานนท ์อาแว  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
4  6220117017  นางสาวนูรีซนั สามะ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
5  6220117018  นายพงศกร โพธ์ิเหลือง  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
6  6220117019  นายวสันต ์ลาเตะ๊  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
7  6220117049  นายธาม คงเส็ม  ภาษาไทย
8  6220117073  นางสาวคอยเราะห์ กียะ  สุขศึกษา
9  6220117075  นายปรีชา กาดบู  สุขศึกษา

10  6220117076  นางสาวณฐัชา บิลาอาบู  สุขศึกษา
11  6220117078  นายสุรวฒิุ หมุดแหล๊ะ  สุขศึกษา
12  6220117083  นางสาวอภิสรา มูณี  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
13  6220117095  นางสาววรรณี ปาตงักะโร  ภาษาไทย
14  6220117146  นางสาวนูรีดา้ นาฮุดา  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
15  6220117155  นางสาวฟิตรี บีแต  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
16  6220117180  นางสาวอลิสา เบ็ญจวงั  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
17  6220117215  นายสุรยทุธ ์หมาดหยนั  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
18  6220117217  นางสาวฟิรดาวส์ กาซอ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
19  6220117218  นางสาวอาอีซะฮ ์หูเขียว  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
20  6220117219  นายมูฮ าหมดัชารีฟ รักสุชล  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
21  6220117220  นายไฟซอล ดาหะลี  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
22  6220117221  นางสาวซาอาด๊ะ หะมะ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
23  6220117223  นางสาวมณีรัตน ์หมดัเลาะ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
24  6220117224  นางสาวนินาเดีย นิมะ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
25  6220117225  นางสาวฟาตีฮะห์ สาและ  เทคโนโลยดิีจิทลัฯ
26  6220117235  นางสาวณาวาล หะยอีาแว  สุขศึกษา
27  6220117242  นางสาวอสัรอ กาเตะ๊  สุขศึกษา
28  6220117245  นางสาวฮมัเดีย เจะ๊ดาโอ๊ะ  สุขศึกษา
29  6220117284  นายปรีดี ลีมูสา  ภาษาไทย

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test
คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-11.45 น. ณ ห้อง 10206
Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 29 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ
1  6220117026  นายชาคริส ติเอียดยอ่  พลศึกษา
2  6220117028  นางสาวซารีนา โมง  พลศึกษา
3  6220117030  นายนิฮาริส ไหรเจริญ  พลศึกษา
4  6220117031  นายฟามิน ยติอซอ  พลศึกษา
5  6220117032  นายไฟโซล มามะ  พลศึกษา
6  6220117034  นายยฮูนั แสเด็ง  พลศึกษา
7  6220117035  นายวีรชยั บินเจะอาลี  พลศึกษา
8  6220117036  นายศุภกฤต กรรัศมีโชติ  พลศึกษา
9  6220117037  นายสัตถาชาติ ปาธะรัตน์  พลศึกษา

10  6220117038  นางสาวอนุสรา ฉิมเมือง  พลศึกษา
11  6220117039  นายอภิวฒัน ์สมนั  พลศึกษา
12  6220117041  นายอลัริซก ์นาวาฮาซนั  พลศึกษา
13  6220117042  นายอศัรัณย ์รอยะ  พลศึกษา
14  6220117043  นายอาลิส ดือราแม  พลศึกษา
15  6220117044  นายอิรฟาน อาตาลาฮา  พลศึกษา
16  6220117045  นายฮสัฟานตร์ มะสะ  พลศึกษา
17  6220117046  นายฮาฟีซี นิมะ  พลศึกษา
18  6220117085  นางสาวธิดารัตน ์เพชรรัตน์  พลศึกษา
19  6220117086  นายอธิชา ละเบ็ญหรูน  พลศึกษา
20  6220117087  นายอาร์ซโร อุจาอิง  พลศึกษา
21  6220117119  นายเจษฎา หนูมา  พลศึกษา
22  6220117192  นายอิบรอฮิม ตาเฮ  พลศึกษา
23  6220117227  นายอาดีลนั แปเฮาะอีเล  พลศึกษา
24  6220117228  นายซุกรัน อาแวซอนอ  พลศึกษา
25  6220117229  นายอาฟีฟ กูโน  พลศึกษา
26  6220117230  นายอามีน ลอมา  พลศึกษา
27  6220117231  นายมูฮ าหมดัฟิตรี ปูเตะ๊  พลศึกษา
28  6220117232  นางสาวดวงหทยั คงบริรักษ์  พลศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test
คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.15 น. ณ ห้อง 10206
Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 28 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ
1  6220114014  นายชยงักูร แกว้อ่อน  เคมี
2  6220114018  นางสาวนริศรา สุขศรีรัง  เคมี
3  6220114023  นางสาวอารียา ล ่าสุนีกาญจน์  เคมี
4  6220114063  นางสาวกรรณิการ์ บุตรรักษ์  เคมี
5  6220114068  นายอนุรักษ ์บุญเพช็ร  เคมี
6  6220114069  นางสาวฮบัเซาะห์ จารู  เคมี
7  6220114141  นางสาวนารียา แขกพงศ์  เคมี
8  6220114142  นางสาวซิลมีย ์มะเด็ง  เคมี
9  6220114144  นางสาวศศิกานต ์หวนัสมนั  เคมี

10  6220117023  นางสาวฟาตีเมาะห์ อูเซ็ง  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
11  6220117024  นางสาวมารตี รองรักษ์  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
12  6220117025  นางสาวสุชานาฎ แตม้ต่อผล  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
13  6220117132  นางสาวทศัมา ดือราแม  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
14  6220117143  นางสาวนูรอดัณีย ์เจะเฮง  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
15  6220117144  นางสาวนูรอยัซะห์ ซีเดะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
16  6220117167  นางสาวยามีละห์ อิสมาแอ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
17  6220117172  นางสาวแวอสัมาอ วาเดร์  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
18  6220117183  นายอฟัฟาน ดาแลหมนั  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
19  6220117189  นางสาวอารยา เสมอสา  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
20  6220117194  นายฮาดีย ์หมดับินเฮด  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
21  6220117198  นางสาวนาเดีย บาเกาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
22  6220117199  นางสาวนศัรีน แซะเซ็ง  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
23  6220117200  นางสาวมูรมีนะห์ ยโูซ๊ะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
24  6220117201  นางสาวโนรอาตีกะห์ สามารอเมา๊ะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
25  6220117210  นางสาวโนร์มาลา อุเซ็ง  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
26  6220117211  นางสาวรอบีอะห์ มามะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
27  6220117212  นายซิดดิก หวงัเหล็ม  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ
28  6220117213  นายฟารูดี ดือเลาะ  เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-15.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 28 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 



ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวชิา ลายเซ็น หมายเหตุ

1  6220114030  นายภานุวฒัน ์ตราชู  ชีววิทยา

2  6220114031  นางสาวสุชาฎาร์ เกล่ือนเมือง  ชีววิทยา

3  6220114078  นายวีรภทัร ร่าหมาน  ฟิสิกส์

4  6220114079  นางสาวสุวจัณี ฆงัรัตน์  ฟิสิกส์

5  6220114080  นางสาวฮุสนา วาหนิ  ฟิสิกส์

6  6220114099  นางสาวไซมะ มาลี  ชีววิทยา

7  6220114148  นางสาวไซนบั สาลู  ชีววิทยา

8  6220114153  นายฟาร์ฮาน กาปาแย  ฟิสิกส์

9  6220114154  นางสาวยซุมาร์ เจะ๊เตะ๊  ฟิสิกส์

10  6220114155  นางสาวแวอารีนีย ์หะยมีะลี  ฟิสิกส์

11  6220114158  นางสาวนูรีดา สุหลง  ฟิสิกส์

12  6220114160  นางสาวกูสุไมยา สัญญา  ฟิสิกส์

13  6220114161  นางสาวนริศซา ลาเตะ๊  ฟิสิกส์

14  6220117060  นางสาวนซัมีย ์กาเด็ง  ศิลปศึกษา

15  6220117062  นางสาวนูรมาวาตี อบัดุลเลาะ  ศิลปศึกษา

16  6220117063  นางสาวนูรอยันี ดอฆอ  ศิลปศึกษา

17  6220117072  นางสาวฮุสนา แหละตี  ศิลปศึกษา

18  6220117108  นางสาวมยัมุน มามะ  ศิลปศึกษา

19  6220117109  นางสาวรัชฎา คงเก้ือ  ศิลปศึกษา

20  6220117110  นายวรวิทย ์เถาบุญ  ศิลปศึกษา

21  6220117111  นายสุริยา มะตีเยา๊ะ  ศิลปศึกษา

22  6220117123  นางสาวซาลีกา คาเดร์  ศิลปศึกษา

23  6220117182  นายอบัดุลยร์อฟีส สามะ  ศิลปศึกษา

24  6220117262  นางสาวนูรใอรีน เปาะจิ  ศิลปศึกษา

25  6220117263  นางสาวอารียา ดาลอ  ศิลปศึกษา

26  6220117264  นางสาวอารีนา โมะ๊โตะ๊ลี  ศิลปศึกษา

 รายช่ือผู้เข้าสอบ Progress Test

คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562

วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30-16.15 น. ณ ห้อง 10206

Account ที ่1  รายช่ือทั้งหมด 26 คน   เข้าสอบ ...... คน   ขาดสอบ ….... คน 


