
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  5920110002  นางสาวธณาวดี เรืองศรี  จิตวทิยา
2  5920110010  นางสาวชุติมา อิ่นแก้ว  จิตวทิยา
3  5920110011  นางสาวซาฟีนะห์ นิยมเดชา  จิตวทิยา
4  5920114003  นางสาวเจนตา หาญณรงค์  เคมี
5  5920114069  นายฟุดัยล์ บูสู  ฟิสิกส์
6  5920114084  นางสาวนูรีซัน หะแว  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
7  5920114119  นางสาวณัฐสุดา เกิดสุวรรณ  ชีววทิยา
8  5920114131  นายวรีะพล สวสัดิวงค์  ฟิสิกส์
9  5920114143  นางสาวรอฮานี หามิ  ฟิสิกส์
10  5920117020  นายชาคริต แดงเรือง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11  5920117037  นายอาดัม แลบา  การประถมศึกษา
12  5920117040  นางสาวกัสนีญา อูมา  ศิลปศึกษา
13  5920117050  นางสาววนัวสิา บัวแก้ว  ศิลปศึกษา
14  5920117053  นางสาวสิริยากร สายจันทร์  ศิลปศึกษา
15  5920117055  นางสาวสุจิตรา คชผล  ศิลปศึกษา
16  5920117059  นางสาวนูรฮายานี ยาญอ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
17  5920117062  นายวนัอารีฟ สะมะแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
18  5920117066  นายกูอาดีลัน กูจินามิง  พลศึกษา
19  5920117070  นางสาวพรทิพ ศรีสะอาด  พลศึกษา
20  5920117071  นายฟาริด บัวนาค  พลศึกษา
21  5920117072  นายฟิรดาว มามะ  พลศึกษา
22  5920117078  นายอาริส บิสลิมิน  พลศึกษา
23  5920117153  นายเฟาซาน หวงัโสะ  พลศึกษา
24  5920117162  นายอารีฟิน สาแล๊ะ  พลศึกษา
25  5920117168  นายนวพล ด าพิทักษ์  ภาษาไทย
26  5920117207  นางสาวอรีณา ลาหิง  สุขศึกษา
27  5920117219  นายนันทวฒัน์ หลีวงั  พลศึกษา
28  5920117220  นางสาวนูรียา หลังเถาะ  พลศึกษา
29  5920117222  นางสาวรอฮีมะห ์อุดดิน  พลศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 - 09.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 29 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6020110001  นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว  จิตวทิยา
2  6020110003  นางสาวตัซณีม ตะลี  จิตวทิยา
3  6020110005  นางสาวลาตีฟะห ์เล่ทองค า  จิตวทิยา
4  6020110007  นายกอเซ็ง ตือปิงหม๊ะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
5  6020110010  นายฟะห์มีน เจ๊ะหมะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
6  6020110012  นางสาวสุไรดา ดือหะมะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
7  6020110016  นางสาวอาริซ่า ดนหวงั  จิตวทิยา
8  6020110017  นางสาวนูรฮาลีซา สามะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
9  6020110022  นางสาวณัฐกานต์ หนูชู  จิตวทิยา
10  6020110027  นางสาวรุจิมาศ กาเดร์  จิตวทิยา
11  6020110035  นายซารี โต๊ะปราวนั  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
12  6020110038  นางสาวตอยีบะห ์สะแม  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
13  6020110039  นางสาวนาอีมะห ์อาแด  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
14  6020110040  นางสาวนูรซีลา ยานยา  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
15  6020110042  นางสาวมุสลีฮา อาบูบากา  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
16  6020110047  นางสาวสุกัญญา บินนุ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
17  6020110064  นางสาวนริศรา   สาเฮาะ  จิตวทิยา
18  6020110068  นางสาวนูรอีมาน   ตันหยงอาลี  จิตวทิยา
19  6020110070  นางสาวยัสมีน   กาเจ  จิตวทิยา
20  6020110074  นางสาวสุไรยา   ดือราโอะ  จิตวทิยา
21  6020110076  นางสาวอานีตา   วฒันกุล  จิตวทิยา
22  6020110078  นางสาวฮัสวานี มิสลิมิน  จิตวทิยา
23  6020110083  นางสาวฟานีซะห์   ยะโกะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
24  6020110085  นายมูฮ าหมัดอิกรอม   มะอีลา  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
25  6020117007  นางสาวซัยด์นา ค าโสม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26  6020117009  นางสาวศิรินาถ ระววิงศ์  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
27  6020117218  นายฮาซัน ทิพย์ร่วง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 - 10.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 27 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6020117034  นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว  ศิลปศึกษา
2  6020117040  นางสาวสรารัตน์ ย่าแหม  สุขศึกษา
3  6020117051  นายนูรดิน เวาะและ  พลศึกษา
4  6020117052  นางสาวฟารีดา ดาโอะ  พลศึกษา
5  6020117054  นางสาวณัฐณิชา รอดด้วง  ภาษาไทย
6  6020117059  นายมาฮาแซ มะแด  ศิลปศึกษา
7  6020117070  นายดุลฮัลฟาร ยูโซ๊ะ  ศิลปศึกษา
8  6020117072  นางสาวอรนลิน ช่างเรือ  ศิลปศึกษา
9  6020117075  นายนพรรธนวรรธน์ กุยรัมย์  พลศึกษา
10  6020117076  นางสาวซูไรยา วามะ  พลศึกษา
11  6020117116  นางสาวปารวณั เกื้อเส้ง  พลศึกษา
12  6020117122  นางสาวสุรียานา อารง  พลศึกษา
13  6020117159  นางสาวกามีล๊ะ มะกาแล  ศิลปศึกษา
14  6020117161  นางสาวซัลม ีมะยิ  ศิลปศึกษา
15  6020117166  นางสาวพกาวรรณ ม๊ะดาฮู  ศิลปศึกษา
16  6020117169  นางสาวมัสนา เหล็มปาน  ศิลปศึกษา
17  6020117179  นางสาวนูไอณี มะลี  สุขศึกษา
18  6020117201  นายชัชรินทร์ ฮะซา  พลศึกษา
19  6020117202  นายซุลกิฟลี ยะฝาด  พลศึกษา
20  6020117203  นายณัฐพล ครุวรรณพัฒน์  พลศึกษา
21  6020117205  นายไพศาล หวงัยี  พลศึกษา
22  6020117207  นายสิริราช ศิริเสถียร  พลศึกษา
23  6020117209  นายอิลฟัน การีแซ  พลศึกษา
24  6020117210  นายอีซา มะดีเยาะ  พลศึกษา
25  6020117211  นายฮัรฟันดี มะมิง  พลศึกษา
26  6020117212  นางสาวซูนีตาร์   มาหน๊ะ  ศิลปศึกษา
27  6020117215  นายฟุรกรณ์   หะยีหมัด  ศิลปศึกษา
28  6020117216  นายศตวรรษ   เดวเิลาะ  ศิลปศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 11.00 - 11.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 28 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6020114003  นายยุทธนา จันทรา  คณิตศาสตร์
2  6020114026  นางสาวกัญญารัตน ์เส็นเหล็ม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3  6020114029  นางสาวธาราทิพย ์ช่วยผอม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4  6020114069  นางสาวซูอาอีดะห ์มามะยามุง  เคมี
5  6020114095  นายอันวาร์ อิบราฮิม  ชีววทิยา
6  6020114097  นายอิมรอน วาเล๊าะแต  ชีววทิยา
7  6020114101  นางสาวซุรอัยดา แดเบาะ  ฟิสิกส์
8  6020114142  นางสาวนูรูอาซียัน ปะดอ  เคมี
9  6120110008  นางสาวซอบารีย๊ะ ตุหวนัร่าเหม  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
10  6120110009  นางสาวซูลีซา กะเด็ง  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
11  6120110011  นางสาวนุรรีหย๊ะ หม้อแหละ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
12  6120110012  นายฟูอาด ช่างดี  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
13  6120110013  นางสาวภทัราพันธ์ คิดขยัน  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
14  6120110015  นางสาวอาอีเสาะ หลงมิหนา  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
15  6120110017  นางสาวซอฟฟ๊ะ กะดะเเซ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
16  6120117002  นางสาวซาบานาร์ มรรคาเขต  การประถมศึกษา
17  6120117004  นางสาวโซฟียา ตันหยงขาเดร์  การประถมศึกษา
18  6120117008  นางสาวร่อม่าหลัน เนื้ออ่อน  การประถมศึกษา
19  6120117010  นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์  การประถมศึกษา
20  6120117087  นางสาวอาอัยเซาะห์ บาระตายะ  การประถมศึกษา
21  6120117090  นางสาวฟาดีละห ์มะยะโก๊ะ  การประถมศึกษา
22  6120117091  นายอาดีนันท์ อาแซ  การประถมศึกษา
23  6120117170  นางสาวฟิตเราะห์ หะยีกาเล็ง  การประถมศึกษา
24  6120117172  นางสาวสุวรรณา หลงอาหลี  การประถมศึกษา
25  6120117174  นางสาวฮัสนะห์ สมาเฮาะ  การประถมศึกษา
26  6120117207  นางสาวรุสมีย ์จารง  การประถมศึกษา
27  6120117208  นางสาวอามีเนาะห์ แมจิ  การประถมศึกษา
28  6120117209  นางสาวอาอีเส๊าะ สาแม  การประถมศึกษา
29  6120117210  นางสาวนูรีซัน สาแม  การประถมศึกษา
30  6120117211  นางสาวศิริกุล ทุ่ยอ้น  การประถมศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 14.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120110001  นางสาวกฤติมา วชัรจินดา  จิตวทิยา
2  6120110002  นางสาวกัญรัตน ์โกศล  จิตวทิยา
3  6120110003  นางสาวนอร์เรีย ทองค า  จิตวทิยา
4  6120110004  นางสาววสิมา ยูโซะ  จิตวทิยา
5  6120110005  นางสาวอาซียะ เจ๊ะและ  จิตวทิยา
6  6120110006  นางสาวอาภาภทัร เหลือสม  จิตวทิยา
7  6120110016  นางสาวปาตีฮะห์ มะดิง  จิตวทิยา
8  6120110019  นางสาวฟิตรีย ์ยูโซะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
9  6120110020  นางสาวอัสมารา แวและ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
10  6120110022  นางสาวซูรัยญา หมาน  จิตวทิยา
11  6120110024  นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก  จิตวทิยา
12  6120110025  นางสาวมาเรียม สาเม๊าะ  จิตวทิยา
13  6120110026  นางสาวอัยม ีสามะ  จิตวทิยา
14  6120110029  นางสาวนิศรีณ เจ๊ะน๊ะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
15  6120110030  นางสาวนูรอัยนี หามะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
16  6120110031  นางสาวสุนิตา หีมหล๊ะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
17  6120110032  นางสาวอัสมะ สาแม  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
18  6120110034  นางสาวกัญยารัตน์ เส็นติหย๊ะ  จิตวทิยา
19  6120110035  นางสาวซาฟียะห์ ดอเล๊าะ  จิตวทิยา
20  6120110037  นางสาวตัสนีม หะยีหมัด  จิตวทิยา
21  6120110038  นางสาวทัศนีม ดอรอฮะ  จิตวทิยา
22  6120110040  นางสาวนูรไอนี สะมาโระ  จิตวทิยา
23  6120110041  นางสาวนูรฮัสนี หาสุด  จิตวทิยา
24  6120110043  นางสาวยูวยัรียะห์ เจะอุมาร์  จิตวทิยา
25  6120110045  นางสาวอามีเราะห์ อาเกะ  จิตวทิยา
26  6120110047  นางสาวกนกวรรณ คล่องแคล่ว  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
27  6120110050  นางสาวฟิตรา เคดาร์  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
28  6120110051  นางสาวรุสณา บาเหะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
29  6120110052  นางสาววนัสิริญญา มาหะมะ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 14.30 - 15.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 29 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1 6120114003  นางสาวนูรยีฮัน เล็งฮะ  คณิตศาสตร์
2 6120114004  นางสาวปาริดา เถาวลัย์  คณิตศาสตร์
3 6120114006  นางสาวมุทิตา ปราบโรค  คณิตศาสตร์
4 6120114041  นางสาวซิลม ีมาซอ  คณิตศาสตร์
5 6120114042  นางสาวฐนัฎชา สัญญา  คณิตศาสตร์
6 6120114043  นายณัฐวฒิุ เกลา  คณิตศาสตร์
7 6120114044  นางสาวฟาฎลีาห์ ปาเนาะ  คณิตศาสตร์
8 6120114045  นางสาวมีมี ่ลีลานนท์  คณิตศาสตร์
9 6120114046  นายวริากร ขาวเรือง  คณิตศาสตร์
10 6120114067  นางสาวจุฑารัตน์ กะแหมะเตบ  คณิตศาสตร์
11 6120114068  นายทีฆทัศน์ พันธุ์พฤกษ์  คณิตศาสตร์
12 6120114069  นายนันทเสน สุขเกิด  คณิตศาสตร์
13 6120114070  นางสาวนูรฮายาตี แวยูโซ๊ะ  คณิตศาสตร์
14 6120114071  นางสาวนูรฮูดา สะลาเม๊าะ  คณิตศาสตร์
15 6120114073  นางสาวฟาดีลา ดอเลาะ  คณิตศาสตร์
16 6120114074  นางสาวภคัรมัย ทองค า  คณิตศาสตร์
17 6120114075  นายมุสตอฟา บิลหลี  คณิตศาสตร์
18 6120114076  นางสาววนันาเดียร์ ปัตยะบุตร  คณิตศาสตร์
19 6120114077  นายวฒิุชัย ลักษณะพรมราช  คณิตศาสตร์
20 6120114078  นายศักด์ิพล ไกรนรา  คณิตศาสตร์
21 6120114079  นางสาวอมราพร กัลยาศิริ  คณิตศาสตร์
22 6120114080  นายอับบัส ออนนวล  คณิตศาสตร์
23 6120114081  นายอิควาน สาและ  คณิตศาสตร์

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 14 กันยำยน 2562 เวลำ 15.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 23 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120114009  นางสาวซูไมยะห์ อาเเว  เคมี
2  6120114014  นางสาววไิลลักษณ์ ป้อฝ้ัน  เคมี
3  6120114015  นางสาวแวอัลมาเลีย ยามา  เคมี
4  6120114017  นางสาวสุทธดิา เขียวสุวรรณ  เคมี
5  6120114019  นางสาวเกศกนก สุขแก้ว  ชีววทิยา
6  6120114020  นางสาวจิตติยา สุกหอม  ชีววทิยา
7  6120114021  นางสาวซูนัยดา แวเงาะ  ชีววทิยา
8  6120114024  นายภรัณยู เปียคล้าย  ชีววทิยา
9  6120114025  นางสาวอัฟฟะห ์สะแลแม็ง  ชีววทิยา
10  6120114050  นางสาวรุสมี อาแว  เคมี
11  6120114051  นายวชัรนันท์ หลีหมาด  เคมี
12  6120114052  นางสาวสุภาวดี เทพนุกูล  เคมี
13  6120114053  นางสาวนุรอามีรา หามะ  ชีววทิยา
14  6120114054  นางสาวรุสมา พยายาม  ชีววทิยา
15  6120114084  นางสาวตอยยีบะห์ ยานยา  เคมี
16  6120114085  นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์  เคมี
17  6120114086  นางสาวพัชรพร ทิ้งเหม  เคมี
18  6120114089  นางสาวซูลฟาฮ์ หะยีอาลี  ชีววทิยา
19  6120114091  นางสาวนาเดีย สะมะแอ  ชีววทิยา
20  6120114092  นางสาวนูรนาญีฮา อาหะมะ  ชีววทิยา
21  6120114093  นางสาวยาลีละห์ เร็งมา  ชีววทิยา
22  6120114094  นางสาวรอมละห์ บินวาริส  ชีววทิยา
23  6120114097  นางสาวหวนัฮัซนาฮ์ ปะดุกา  ชีววทิยา
24  6120114098  นางสาวอัสมะห ์มะดีเยาะ  ชีววทิยา
25  6120114099  นายอานนท์ เเพงมี  ชีววทิยา
26  6120114101  นางสาวอาอีเซาะ แมซา  ชีววทิยา
27  6120114121  นางสาวซูราญา มะแซ  เคมี
28  6120114125  นางสาวนุรุลฮูดา สาและ  ชีววทิยา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 - 09.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 28 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120117016  นางสาวชลิดา สามนารี  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2  6120117017  นางสาวฟีดะ มารอดายอ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3  6120117018  นางสาววนัอามีเราะห์ แวสอเฮาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4  6120117019  นายศุภวชิญ์ คงสม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
5  6120117020  นายสุรินทร์ บินมะดีเยาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6  6120117021  นางสาวอัสมะห ์มะแซ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
7  6120117022  นางสาวอัสมา เจะเลาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8  6120117094  นางสาวสีตีรอกีเยาะ กียะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
9  6120117095  นางสาวสุธสิา จันทร์มนตรี  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10  6120117096  นางสาวอริสรา อาแว  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11  6120117097  นางสาวอัญดา หลงหมาด  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12  6120117177  นางสาวซูรานี ฮินนะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
13  6120117178  นางสาวณาดีญา ลาหิง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14  6120117179  นางสาวนัสฟายา ลิงาลาห์  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
15  6120117180  นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
16  6120117181  นางสาวนูรฟาซีลา เจ๊ะนา  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
17  6120117183  นางสาวภาลิณี หมันทองมาก  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
18  6120117185  นางสาวสุไฮลา เจะเลาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
19  6120117186  นางสาวสูรัยฮัณ กามะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
20  6120117187  นางสาวอัฟฟะห ์อามือเสาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21  6120117188  นางสาวอาฟีฟะห ์มะแซ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
22  6120117189  นางสาวอาริษา มะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
23  6120117190  นางสาวฮามีดา ดาราแม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
24  6120117213  นายอัรฟาน ซอและ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 - 10.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 24 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120117023  นางสาวซูรัยยา บูละ  พลศึกษา
2  6120117024  นางสาวณัฐพร จีนหีต  พลศึกษา
3  6120117025  นายธนกฤต ใจสมุทร์  พลศึกษา
4  6120117026  นายธนาวฒิุ ธรรมชาติ  พลศึกษา
5  6120117027  นายธรีชัย กิ้มต้ัน  พลศึกษา
6  6120117028  นายนซาอีย์ ดือราแม  พลศึกษา
7  6120117029  นายนาอีม สาแลหมัน  พลศึกษา
8  6120117030  นายนิธนิันท์ วรรณบวร  พลศึกษา
9  6120117031  นายบุคอรี หมันวาหาบ  พลศึกษา
10  6120117032  นางสาวฟาตีฮะห ์กาสอ  พลศึกษา
11  6120117033  นายฟาอิด มะลี  พลศึกษา
12  6120117034  นางสาวภาวดี แก้วมณี  พลศึกษา
13  6120117036  นายมุคลิศ มามะ  พลศึกษา
14  6120117037  นายมูฮัมมัด มะดีเย๊าะ  พลศึกษา
15  6120117039  นางสาวยันนาตูนีซะห์ อาแว  พลศึกษา
16  6120117040  นายอันวาร์ หะยียูโซะ  พลศึกษา
17  6120117098  นายกฤษฎา ตอหิรัญ  พลศึกษา
18  6120117099  นายซุลฟักก๊อต โตะหะ  พลศึกษา
19  6120117100  นายนัทธพัฒน์ อาแวกะจิ  พลศึกษา
20  6120117101  นางสาวนุรอัณณี แมเลาะ  พลศึกษา
21  6120117102  นายภานุมาศ สาบี  พลศึกษา
22  6120117103  นายอดิลัน มหิเละ  พลศึกษา
23  6120117104  นายอัฟฟาน วาแมยีซา  พลศึกษา
24  6120117105  นายอิฟฟาน หมาดโสะ  พลศึกษา
25  6120117106  นายอูไนซซ์ สนิ  พลศึกษา
26  6120117175  นายซารีฟ ดอแม  พลศึกษา
27  6120117191  นายนิเลาะ สุหลง  พลศึกษา
28  6120117192  นางสาวฟาตีมะห ์สาเเม็ง  พลศึกษา
29  6120117193  นายวรวทิย์ หลาบสุดตา  พลศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 11.00 - 11.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 29 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120114027  นางสาวตัสนีม ลาเต๊ะ  ฟิสิกส์
2  6120114059  นางสาวอารยา โคแหละ  ฟิสิกส์
3  6120114103  นายซุฟเฟียน แวตาเยะ  ฟิสิกส์
4  6120114105  นางสาวนูรอิสซัน บือซา  ฟิสิกส์
5  6120114106  นางสาวอารีนา อาแว  ฟิสิกส์
6  6120114107  นางสาวฮัสนี ยามูสะนอ  ฟิสิกส์
7  6120114127  นางสาวคอบเสาะ เด็ง  ฟิสิกส์
8  6120114128  นางสาวนิอามีร่า แวหมะ  ฟิสิกส์
9  6120114129  นายมูหามัดฟาเดล แยนา  ฟิสิกส์
10  6120117042  นางสาวจารุณี บรรจงดัด  ภาษาไทย
11  6120117043  นางสาวทัศนียา แม  ภาษาไทย
12  6120117078  นางสาวธณัิฐฎา เทพชนะ  ภาษาไทย
13  6120117079  นายพรพิพัฒน ์เกษมศรี  ภาษาไทย
14  6120117107  นายจักรพันธ์ สมาธิ  ภาษาไทย
15  6120117108  นางสาวฐิติมา มาลิกัน  ภาษาไทย
16  6120117109  นางสาวธนัยพร เจนถนอมม้า  ภาษาไทย
17  6120117110  นางสาวนลิน ีเพชรยอดศรี  ภาษาไทย
18  6120117111  นางสาวนลิน ีมะเจะดอเล๊าะ  ภาษาไทย
19  6120117112  นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู  ภาษาไทย
20  6120117113  นางสาวฟาติน ยีแสม  ภาษาไทย
21  6120117114  นางสาวฟิตรียา บาตูเซ็ง  ภาษาไทย
22  6120117115  นางสาวมารียา สาเมาะ  ภาษาไทย
23  6120117116  นางสาวมุมีนะห์ มะมิง  ภาษาไทย
24  6120117117  นางสาวรุ่งฤทัย สังข์ทอง  ภาษาไทย
25  6120117119  นางสาวศิริวรรณ ไชยขาว  ภาษาไทย
26  6120117120  นางสาวอรอุมา บินรัตแก้ว  ภาษาไทย
27  6120117121  นายฮัมดัม เตาะสาตู  ภาษาไทย
28  6120117194  นางสาวซูไรยา มะลี  ภาษาไทย
29  6120117196  นางสาวบุซรอ แวบือซา  ภาษาไทย
30  6120117197  นางสาวฟาดีละห ์สอเฮาะ  ภาษาไทย

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 14.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120114031  นางสาวกัลญาณี ล๊ะล่องส๊ะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2  6120114032  นายเจษฎา หนูทอง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3  6120114036  นางสาวปาราตี หวงัจิตร  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4  6120114039  นายอาซือมัน รูเด็ง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
5  6120114060  นางสาวซอบีรีน บินอูเซ็น  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
6  6120114061  นางสาวปิยาภรณ์ แพ่งพิบูลย์  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
7  6120114062  นางสาวยาไรนัส เจ๊กค า  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
8  6120114063  นางสาวโรสนา ลาวลัย์วธุ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
9  6120114064  นางสาวสุรียา สะมะลี  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
10  6120114065  นางสาวอารียา ยาบาจิ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
11  6120114109  นางสาวกัซมะห ์กาเว  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
12  6120114110  นางสาวจุฑารัตน์ หนุ่มหยู  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
13  6120114111  นางสาวซาฟีรา สาเหะโมหะมัด  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
14  6120114112  นางสาวซารีนา ยูโซะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
15  6120114113  นางสาวนาเดีย ยะโก๊ะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
16  6120114114  นางสาวนาพีซ๊ะ สาแม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
17  6120114115  นางสาวนาริสริน แมเราะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
18  6120114116  นางสาวนูรมา ลาเต๊ะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
19  6120114117  นางสาวแวซาฮียะห์ เปาะเลาะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
20  6120114118  นางสาวสุไรน ีแวกือจิ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
21  6120114119  นางสาวอัสมา วฒันายากุล  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
22  6120114120  นางสาวอาดีละห์ เบ็ญสุหลง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
23  6120114133  นางสาวซูไรดา สุลง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
24  6120114134  นางสาวนาปีซะห์ แซมา  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
25  6120114135  นางสาวนูร์หาฟีละฮ์ บูกุ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
26  6120114136  นางสาวนูรฮายาตี ตาเห  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
27  6120114137  นายอับดุลวารีซ อามะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 14.30 - 15.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 27 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120117060  นายขจรศักด์ิ หยู่ทอง  ศิลปศึกษา
2  6120117061  นายชัยวฒันกร อังกูรสิทธโิชติ  ศิลปศึกษา
3  6120117063  นางสาวนภทัสรณ์ นวลแย้ม  ศิลปศึกษา
4  6120117064  นางสาวนาเดียร์ กาเดร์  ศิลปศึกษา
5  6120117065  นางสาวนูรีดา หลังเกตุ  ศิลปศึกษา
6  6120117067  นางสาวมูฟัยดา บูน า  ศิลปศึกษา
7  6120117069  นางสาวอัซมา วาเน๊าะ  ศิลปศึกษา
8  6120117137  นางสาวเจะนุรอาตีกะห์ เจะเลาะ  ศิลปศึกษา
9  6120117138  นางสาวซาฟีละห์ ยูโซ๊ะ  ศิลปศึกษา
10  6120117139  นางสาวนิรุสนี สามาณ  ศิลปศึกษา
11  6120117140  นางสาวนิสรีน ฮาแม  ศิลปศึกษา
12  6120117141  นางสาวโนรอาดีลา บินรอเสะ  ศิลปศึกษา
13  6120117142  นายฟิกรี บาฮา  ศิลปศึกษา
14  6120117143  นางสาวมุสลีณี เจ๊ะอาแซ  ศิลปศึกษา
15  6120117144  นางสาวแวนัสรียา หะยีสะอิ  ศิลปศึกษา
16  6120117145  นางสาวสาปีนะห์ สะอิ  ศิลปศึกษา
17  6120117147  นางสาวอีรา ดือราแม  ศิลปศึกษา
18  6120117148  นางสาวฮานาน เจ๊ะเต๊ะ  ศิลปศึกษา
19  6120117149  นางสาวฮามีดะ อาแด  ศิลปศึกษา
20  6120117198  นางสาวซอบีเร๊าะ วาเต๊ะ  ศิลปศึกษา
21  6120117199  นางสาวนูรไลลา ศุขธรณ์  ศิลปศึกษา
22  6120117200  นางสาวสุไรยา หะยีมะ  ศิลปศึกษา
23  6120117201  นายอับดุลเลาะ มามะ  ศิลปศึกษา
24  6120117202  นางสาวอานิส และเซ็ง  ศิลปศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 15 กันยำยน 2562 เวลำ 15.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 24 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6120117071  นางสาวนูรี หวนัหวงั  สุขศึกษา
2  6120117072  นางสาวรุสนา ลาเตะ  สุขศึกษา
3  6120117073  นายศักดิพัฒน ์จิเหลา  สุขศึกษา
4  6120117074  นางสาวสุไฮณี หวนัหวงั  สุขศึกษา
5  6120117075  นางสาวอัฟนัน หะยีอาแว  สุขศึกษา
6  6120117076  นางสาวอัสลีนา อูมา  สุขศึกษา
7  6120117077  นางสาวฮาสือหน๊ะ ลาเตะ  สุขศึกษา
8  6120117150  นางสาวเกศวดี บุญล่ิมเต็ง  สุขศึกษา
9  6120117151  นางสาวซอฟียะห์ สิเดะ  สุขศึกษา
10  6120117153  นางสาวณัชลาร์ ยูโซะ  สุขศึกษา
11  6120117154  นางสาวนูรฮูดา เจ๊ะปูเต๊ะ  สุขศึกษา
12  6120117155  นางสาวนูรูลฮุดา สาเม๊าะ  สุขศึกษา
13  6120117158  นางสาวฟาตีฮ๊ะ หะยีดอเลาะ  สุขศึกษา
14  6120117159  นางสาวมัจฉา สุวฒัน์กุล  สุขศึกษา
15  6120117160  นางสาววรรณดี ภยัช านาญ  สุขศึกษา
16  6120117161  นายวรรณศักด์ิ ส าเร  สุขศึกษา
17  6120117162  นางสาวสารีพะ สาเระ  สุขศึกษา
18  6120117163  นางสาวอัยนาอ์ เถาวลัย์  สุขศึกษา
19  6120117165  นางสาวอามีรา อาแว  สุขศึกษา
20  6120117167  นางสาวฮุสนา ดาแล่หมัน  สุขศึกษา
21  6120117203  นางสาวนอีมะห ์บือโต  สุขศึกษา
22  6120117205  นางสาวนูรีดา ตูแกมะ  สุขศึกษา
23  6120117206  นางสาวอารีน่า ติงหวงั  สุขศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 - 09.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 23 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114043  นางสาวกุลธรา บุญมาก  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2  6220114044  นางสาวนัศรินี ง๊ะสมัน  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3  6220114045  นางสาวพัชรียา ใบหล า  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4  6220114046  นางสาวฮานีน เด็นเพ็ชรหน้อง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
5  6220114047  นายกิตติพงศ์ แสดง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
6  6220114048  นายนาวาวี เจ๊ะบู  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
7  6220114049  นางสาวนิธพิร ช านาญนา  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
8  6220114081  นางสาวซัลวา น ายูรี  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
9  6220114082  นางสาวณัฐชยา จินดารัตน์  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
10  6220114083  นางสาวนาซีร่า บินมะนอ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
11  6220114084  นางสาวปอรรัชช์ บุญหวาน  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
12  6220114085  นางสาวมารีย๊ะ พลนุ้ย  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
13  6220114086  นางสาวมุกลินีย ์สะนิ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
14  6220114087  นางสาวรอดียะห์ เจ๊ะโวะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
15  6220114088  นางสาววณิชยา ชูโลก  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
16  6220114089  นางสาวอัฟนาน ดอมะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
17  6220114090  นางสาวอารดา สิงหาด  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
18  6220114091  นายอาริฟ ดือราแม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
19  6220114093  นางสาวกมลวรรณ ภกัดี  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
20  6220114098  นางสาวเซาฟี่ หมีโดด  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
21  6220114111  นางสาวฟาตีม๊ะ หีมเหาะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
22  6220114113  นางสาวริสซาริญญา อาสักละ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
23  6220114114  นางสาวรูซียัน ปาโอ๊ะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
24  6220114115  นางสาววนัทกานต์ นุ้ยโส๊ะ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
25  6220114124  นางสาวอัฟนาณี หมุดหวนั  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
26  6220114129  นางสาวชลธฌิา อารง  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
27  6220114130  นางสาวอาณิศา มามุ  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
28  6220114131  นางสาวชนันธร เส็น  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
29  6220114132  นายศราวธุ คงนคร  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
30  6220114133  นายอนุวฒัน์ โดงกูล  วทิยาศาสตร์ทั่วไป

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 - 10.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117003  นางสาวซิลม ีขุนนุ้ย  จิตวทิยาการศึกษาฯ
2  6220117004  นางสาวโซฟียะห์ อะอูน  จิตวทิยาการศึกษาฯ
3  6220117005  นางสาวดรุณี หยิรัน  จิตวทิยาการศึกษาฯ
4  6220117006  นายธนพร โคตรสุวรรณ์  จิตวทิยาการศึกษาฯ
5  6220117007  นางสาวธารทิพย ์แดงเวชงาม  จิตวทิยาการศึกษาฯ
6  6220117008  นางสาวนัจมีย ์หมุดบิลและ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
7  6220117009  นางสาวนิณี ยือแร  จิตวทิยาการศึกษาฯ
8  6220117010  นางสาวนูรอาย นาวะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
9  6220117011  นางสาวฟารีดา สุขพันธเ์ยี่ยม  จิตวทิยาการศึกษาฯ
10  6220117012  นางสาวโรสมีรา แวกาจิ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
11  6220117113  นางสาวกามีละห์ ยีดือเระ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
12  6220117124  นางสาวชิฟาอ ์หะยีมะมิง  จิตวทิยาการศึกษาฯ
13  6220117128  นางสาวญาดา มูฮิ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
14  6220117129  นางสาวณัฐธดิา ปราบเภท  จิตวทิยาการศึกษาฯ
15  6220117130  นางสาวณัฐพร ขุมบัวมาศ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
16  6220117137  นางสาวนาซูฮา ยูโซะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
17  6220117140  นางสาวนุสฟารัส ตูแกบือซี  จิตวทิยาการศึกษาฯ
18  6220117147  นางสาวนูรียะห์ มะแซ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
19  6220117150  นางสาวนูไอนี สอรามัน  จิตวทิยาการศึกษาฯ
20  6220117151  นางสาวบัรกีซ มูเน๊าะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
21  6220117154  นางสาวฟาห์มีน เจ๊ะสมาแอ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
22  6220117171  นายวฒิุชัย พรหมอักษร  จิตวทิยาการศึกษาฯ
23  6220117177  นางสาวโสรญา เบ็ญละโต๊ะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
24  6220117185  นางสาวอัสรินดา ซายอ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
25  6220117186  นางสาวอาซีมะห ์ดอเลาะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
26  6220117187  นางสาวอาฟีฟา เจ๊ะแม  จิตวทิยาการศึกษาฯ
27  6220117267  นางสาวตอฮีเราะห์ มณีหิยา  จิตวทิยาการศึกษาฯ
28  6220117270  นางสาวพัตมา มอลอ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
29  6220117272  นางสาวอั้ลฟัยนี หลีอาด้ัม  จิตวทิยาการศึกษาฯ
30  6220117273  นางสาวนุรอัยนี มะโระ  จิตวทิยาการศึกษาฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 11.00 - 11.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117001  นางสาวขนิษฐา งะหมาด  การประถมศึกษา
2  6220117002  นางสาวเพ็ญชมพ ูพงษ์สุวรรณ  การประถมศึกษา
3  6220117079  นางสาวจัสมีย ์สามะ  การประถมศึกษา
4  6220117080  นางสาวมุมีนะห์ มะณีหิยา  การประถมศึกษา
5  6220117081  นายอดุลย์อามาน สาแม็ง  การประถมศึกษา
6  6220117082  นางสาวอลิษา เหตุทอง  การประถมศึกษา
7  6220117125  นางสาวซูฟียา อับดุลลาเตะ  การประถมศึกษา
8  6220117141  นางสาวนูจัยดาร์ นุ่งอาหลี  การประถมศึกษา
9  6220117145  นางสาวนูรอัยนานท์ เจะบือราเฮง  การประถมศึกษา
10  6220117148  นางสาวนูรีฮัน อีแมทา  การประถมศึกษา
11  6220117149  นางสาวนูรูลอานีส สาและ  การประถมศึกษา
12  6220117156  นางสาวเฟาซียะห์ กาเจ  การประถมศึกษา
13  6220117160  นางสาวมาเรียม มะแอ  การประถมศึกษา
14  6220117162  นางสาวมุมีนีน มะแซ  การประถมศึกษา
15  6220117168  นางสาวยุซรอ มะสมัน  การประถมศึกษา
16  6220117178  นางสาวอฟีฟัฟ สาและ  การประถมศึกษา
17  6220117188  นางสาวอามีเนาะห์ ตูมุ  การประถมศึกษา
18  6220117247  นางสาวนาอีมะห ์สาเมาะ  การประถมศึกษา
19  6220117248  นางสาวนูรฮายาตี แวอีซอ  การประถมศึกษา
20  6220117249  นางสาววาสนา พรหมชาติ  การประถมศึกษา
21  6220117274  นางสาวนุรฟัชรี มะเด็ง  จิตวทิยาการศึกษาฯ
22  6220117275  นางสาวอารีมะ เกตุแก้ว  จิตวทิยาการศึกษาฯ
23  6220117276  นางสาวฮาณีย์ สาแม  จิตวทิยาการศึกษาฯ
24  6220117277  นางสาวอามานี ยะริง  จิตวทิยาการศึกษาฯ
25  6220117279  นางสาววนันูรฮาซาเราะห์ เจ๊ะเล๊าะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
26  6220117281  นางสาวนาเดีย ซีบะ  จิตวทิยาการศึกษาฯ
27  6220117282  นางสาวฮัซซูนา อาลี  จิตวทิยาการศึกษาฯ
28  6220117283  นางสาวเสาวณีย์ โต๊ะเส็น  จิตวทิยาการศึกษาฯ
29  6220117287  MISSChalk Titmonyneat  จิตวทิยาการศึกษาฯ
30  6220117288  MR.Sreng Chork  จิตวทิยาการศึกษาฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ  13.30 - 14.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114001  นางสาวซัลวา แดงงาม  คณิตศาสตร์
2  6220114002  นางสาวนิธนิาถ ทองอ่อน  คณิตศาสตร์
3  6220114003  นางสาวปนัดดา บาลทิพย์  คณิตศาสตร์
4  6220114004  นางสาวอรปรียา พราหมพันธ์  คณิตศาสตร์
5  6220114006  นางสาวคอรีเย๊าะ แวโดยี  คณิตศาสตร์
6  6220114007  นางสาวณัฎฐา คงอินทร์  คณิตศาสตร์
7  6220114008  นางสาวณัฐกวี ทองมาก  คณิตศาสตร์
8  6220114009  นางสาวดารียะ สาเม๊าะ  คณิตศาสตร์
9  6220114010  นางสาวนูร์ฮาฟีซา เจ๊ะหม๊ะ  คณิตศาสตร์
10  6220114011  นางสาวนูรูฮายาตี สะมะแอ  คณิตศาสตร์
11  6220114012  นายอาดัม ประทีป ณ ถลาง  คณิตศาสตร์
12  6220114052  นางสาวณอาภา วรีะวงษ์  คณิตศาสตร์
13  6220114053  นางสาวณัชวา หะยีมะสาอิ  คณิตศาสตร์
14  6220114054  นายธนวตั กัณหกุล  คณิตศาสตร์
15  6220114055  นางสาวนวลลออ คงเพชร  คณิตศาสตร์
16  6220114056  นางสาวนูรฮาฟีซัน อูมา  คณิตศาสตร์
17  6220114057  นางสาวโนไอณี โต๊ะฝา  คณิตศาสตร์
18  6220114058  นายฟีกัรนันท์ อาดีลันกูล  คณิตศาสตร์
19  6220114059  นายมุตตกี หมาดทิ้ง  คณิตศาสตร์
20  6220117250  นางสาวเราะห์มาตีนา ลาเต๊ะ  การประถมศึกษา
21  6220117251  นายมูฮ ามัดอาฟันดี อีแตเบ็ง  การประถมศึกษา
22  6220117252  นางสาวต่วนนุรมาร์ รายอเงาะ  การประถมศึกษา
23  6220117253  นางสาวอารีซะฮ์ หวงัแอ  การประถมศึกษา
24  6220117254  นางสาวมารียัม โต๊ะบิลา  การประถมศึกษา
25  6220117255  นางสาวอีมาน บาเน็ง  การประถมศึกษา
26  6220117256  นางสาวอาอีเสาะ บิงดอเลาะ  การประถมศึกษา
27  6220117257  นางสาวนูรอัยนี่ นวลน้อย  การประถมศึกษา
28  6220117258  นายอามีน กราซุย  การประถมศึกษา
29  6220117259  นางสาวฟาตีฮะห ์มะแซะ  การประถมศึกษา
30  6220117260  นางสาวฮีดายะห์ ดารีซอ  การประถมศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 14.30 - 15.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114013  นายชยธร ศรีสุวรรณ  เคมี
2  6220114014  นายชยังกูร แก้วอ่อน  เคมี
3  6220114015  นางสาวโซฟียะห์ หะยีมะเด็ง  เคมี
4  6220114016  นายพงษ์สันต์ นุ้ยโส๊ะ  เคมี
5  6220114017  นางสาวกวสิรา โชติวาณิชย์เสถียร  เคมี
6  6220114018  นางสาวนริศรา สุขศรีรัง  เคมี
7  6220114019  นายภานุสรณ์ คีรีเพ็ชร์  เคมี
8  6220114020  นางสาวยุพาพร หมุนเมือง  เคมี
9  6220114021  นางสาววลิาวณัย์ หนูขาว  เคมี
10  6220114022  นางสาวอัสมาอ ์สามัญบุตร  เคมี
11  6220114023  นางสาวอารียา ล่ าสุนีกาญจน์  เคมี
12  6220114060  นางสาวอัสรีนา ทองสีสัน  คณิตศาสตร์
13  6220114062  นางสาวอุบลรัตน์ เลิศทรัพย์ถาวร  คณิตศาสตร์
14  6220114063  นางสาวกรรณิการ์ บุตรรักษ์  เคมี
15  6220114065  นางสาวธนัชพร บวชชุม  เคมี
16  6220114066  นางสาวนุสรา เจะเลาะ  เคมี
17  6220114067  นางสาวมารียัม ตาเล็ม  เคมี
18  6220114068  นายอนุรักษ์ บุญเพ็ชร  เคมี
19  6220114092  นางสาวกชวรรณ หาหลับ  คณิตศาสตร์
20  6220114094  นางสาวกิตติยา หนุ่มหยู  คณิตศาสตร์
21  6220114101  นางสาวนัจมีย ์ยาวาหาบ  คณิตศาสตร์
22  6220114102  นางสาวนัชณ์วา อารง  คณิตศาสตร์
23  6220114103  นางสาวนัซมี อารง  คณิตศาสตร์
24  6220114108  นางสาวนูรีดา เซ็ง  คณิตศาสตร์
25  6220114110  นางสาวฟาฏมิาฮ์ เหมนะ  คณิตศาสตร์
26  6220114112  นายฟาอิซ ดือราแม  คณิตศาสตร์
27  6220114118  นางสาวสิริกุล จันทร์นุ่น  คณิตศาสตร์
28  6220114120  นางสาวสุพิทยา ชูช่วย  คณิตศาสตร์
29  6220114122  นางสาวหม๊ะฮีซัน มะ  คณิตศาสตร์
30  6220114127  นางสาวฮานีซะห์ เทซา  คณิตศาสตร์

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 21 กันยำยน 2562 เวลำ 15.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114024  นางสาวเกศกนก ไชยลาภ  ชีววทิยา
2  6220114025  นางสาวพรรณวษา ศรีทองช่วย  ชีววทิยา
3  6220114026  นางสาวสีนาราน ฮะปาน  ชีววทิยา
4  6220114027  นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรวจิิตร์  ชีววทิยา
5  6220114028  นางสาวซาฟียะห์ ฮาแว  ชีววทิยา
6  6220114029  นางสาวซูฮาดา มะแซ  ชีววทิยา
7  6220114030  นายภานุวฒัน์ ตราชู  ชีววทิยา
8  6220114031  นางสาวสุชาฎาร์ เกล่ือนเมือง  ชีววทิยา
9  6220114032  นางสาวอารีนา สาแม  ชีววทิยา
10  6220114069  นางสาวฮับเซาะห์ จารู  เคมี
11  6220114070  นางสาวฐิติรัตน์ ศิรินาม  ชีววทิยา
12  6220114071  นางสาวนูรฮายาตี หะมะ  ชีววทิยา
13  6220114072  นางสาวอทิตยา ถาวรสุข  ชีววทิยา
14  6220114073  นางสาวอะตีก๊ะฮ์ หะมะ  ชีววทิยา
15  6220114107  นางสาวนูริสมา ดาโอ๊ะ  เคมี
16  6220114109  นางสาวเนตรนภา นานช้า  เคมี
17  6220114116  นางสาวสรีนา สาและ  เคมี
18  6220114121  นายสุริยา ฮะยีต ามะลัง  เคมี
19  6220114134  นางสาวนูรอาสีกีน มูซอ  เคมี
20  6220114135  นางสาวมาแนเร๊าะ มะหร๊ะ  เคมี
21  6220114136  นางสาวฟารีณีย์ แวมะ  เคมี
22  6220114137  นางสาวซัลวา หล าหวงั  เคมี
23  6220114138  นางสาวมูนีตา ยิมะแซ  เคมี
24  6220114139  นางสาวซุลฟะห ์มาแจ  เคมี
25  6220114140  นางสาวอัสมะ มามะมูนา  เคมี
26  6220114141  นางสาวนารียา แขกพงศ์  เคมี
27  6220114142  นางสาวซิลมีย ์มะเด็ง  เคมี
28  6220114143  นางสาวนิซุนนียะห์ ตาเละ  เคมี
29  6220114144  นางสาวศศิกานต์ หวนัสมัน  เคมี
30  6220114145  นางสาวอัสมาอ ์วาหะรักษ์  เคมี

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 - 09.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114074  นางสาวอัฏฟีนา อับดุลลาเต๊ะ  ชีววทิยา
2  6220114075  นายอัลฟาล จิสวสัด์ิ  ชีววทิยา
3  6220114095  นางสาวเจ๊ะซูไลกา ลาเต๊ะ  ชีววทิยา
4  6220114099  นางสาวไซมะ มาลี  ชีววทิยา
5  6220114104  นางสาวนัสนีญร์ เละสัน  ชีววทิยา
6  6220114105  นางสาวนัสรียา ยาโหงด  ชีววทิยา
7  6220114117  นางสาวสิณีนาถ หมาดยี  ชีววทิยา
8  6220114119  นางสาวสุพัตรา วริิโยทัย  ชีววทิยา
9  6220114123  นายอัซรอฟ จิตรบรรทัด  ชีววทิยา
10  6220114126  นางสาวอารีตา มะนอ  ชีววทิยา
11  6220114146  นางสาวโซฟียะฮ์ เลาหสกุล  ชีววทิยา
12  6220114147  นางสาวบุษบา หนิจิบุลัด  ชีววทิยา
13  6220114148  นางสาวไซนับ สาลู  ชีววทิยา
14  6220114150  นางสาวนูรีนา ฤทธิ์โต  ชีววทิยา
15  6220114151  นางสาวนูรหายาตีย์ เหาะโส๊ะ  ชีววทิยา
16  6220117013  นางสาวซารีฟะห์ เทศนอก  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
17  6220117015  นางสาวซูวยับะห์ สะมะแอ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
18  6220117016  นายทิชานนท์ อาแว  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
19  6220117017  นางสาวนูรีซัน สามะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
20  6220117018  นายพงศกร โพธิ์เหลือง  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
21  6220117019  นายวสันต์ ลาเต๊ะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
22  6220117020  นายอัฟฟาน ยามาสาเร๊ะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
23  6220117083  นางสาวอภสิรา มูณี  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
24  6220117084  นางสาวฮัซวานี เจ๊ะสนิ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
25  6220117131  นางสาวตูแวรุสม ีนิแว  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
26  6220117142  นางสาวนูรฟาเดีย เจะมะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
27  6220117146  นางสาวนูรีด้า นาฮุดา  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
28  6220117155  นางสาวฟิตรี บีแต  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
29  6220117180  นางสาวอลิสา เบ็ญจวงั  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
30  6220117215  นายสุรยุทธ ์หมาดหยัน  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 - 10.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117216  นางสาวนาวาล เจะเด็ง  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
2  6220117217  นางสาวฟิรดาวส์ กาซอ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
3  6220117218  นางสาวอาอีซะฮ์ หูเขียว  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
4  6220117219  นายมูฮ าหมัดชารีฟ รักสุชล  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
5  6220117220  นายไฟซอล ดาหะลี  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
6  6220117221  นางสาวซาอาด๊ะ หะมะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
7  6220117222  นางสาวนัชวา ลีมูสา  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
8  6220117223  นางสาวมณีรัตน์ หมัดเลาะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
9  6220117224  นางสาวนินาเดีย นิมะ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
10  6220117225  นางสาวฟาตีฮะห ์สาและ  เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
11  6220117021  นายธรีภทัร เสียมไหม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12  6220117022  นางสาวเปมิกา นาควรัิตน์  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
13  6220117023  นางสาวฟาตีเมาะห ์อูเซ็ง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14  6220117024  นางสาวมารตี รองรักษ์  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
15  6220117025  นางสาวสุชานาฎ แต้มต่อผล  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
16  6220117116  นายคอซาฟี ละเล๊าะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
17  6220117122  นางสาวซาฟีเราะห์ สาเฮาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
18  6220117126  นางสาวซูอาด ฮิแต  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
19  6220117132  นางสาวทัศมา ดือราแม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
20  6220117139  นางสาวนินุรฟีรดาวส์ ตาเหล็ม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21  6220117143  นางสาวนูรอัดณีย ์เจะเฮง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
22  6220117144  นางสาวนูรอัยซะห์ ซีเดะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
23  6220117164  นายมูห ามัดฮัรฟาน ลาเตะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
24  6220117167  นางสาวยามีละห์ อิสมาแอ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
25  6220117169  นายรอฟีก เจ๊ะอะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26  6220117172  นางสาวแวอัสมาอ วาเดร์  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
27  6220117183  นายอัฟฟาน ดาแลหมัน  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
28  6220117189  นางสาวอารยา เสมอสา  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
29  6220117194  นายฮาดีย์ หมัดบินเฮด  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
30  6220117195  นางสาวฮานาน เจ๊ะหมะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 11.00 - 11.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117196  นางสาวนูรียะห์ สาและ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2  6220117197  นางสาวนุรนีตา สาและ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3  6220117198  นางสาวนาเดีย บาเกาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4  6220117199  นางสาวนัศรีน แซะเซ็ง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
5  6220117200  นางสาวมูรมีนะห์ ยูโซ๊ะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6  6220117201  นางสาวโนรอาตีกะห์ สามารอเม๊าะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
7  6220117203  นางสาวนูรีซัน ยะโก๊ะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8  6220117204  นางสาวอามีนี โตะยาแล  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
9  6220117206  นางสาวปารีด๊ะ สมุทรางกูล  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10  6220117207  นางสาวนูรมี กูมะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11  6220117208  นางสาวอาวาติฟ สามะอาลี  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12  6220117209  นางสาวสุรัยยา ดอเล๊าะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
13  6220117210  นางสาวโนร์มาลา อุเซ็ง  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14  6220117211  นางสาวรอบีอะห์ มามะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
15  6220117212  นายซิดดิก หวงัเหล็ม  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
16  6220117213  นายฟารูดี ดือเลาะ  เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
17  6220117026  นายชาคริส ติเอียดย่อ  พลศึกษา
18  6220117027  นายซัรฮาน ตาเละ  พลศึกษา
19  6220117028  นางสาวซารีนา โมง  พลศึกษา
20  6220117029  นายนัฐพล โกบเม็ง  พลศึกษา
21  6220117030  นายนิฮาริส ไหรเจริญ  พลศึกษา
22  6220117031  นายฟามิน ยิตอซอ  พลศึกษา
23  6220117032  นายไฟโซล มามะ  พลศึกษา
24  6220117034  นายยูฮัน แสเด็ง  พลศึกษา
25  6220117035  นายวรีชัย บินเจะอาลี  พลศึกษา
26  6220117036  นายศุภกฤต กรรัศมีโชติ  พลศึกษา
27  6220117037  นายสัตถาชาติ ปาธะรัตน์  พลศึกษา
28  6220117038  นางสาวอนุสรา ฉิมเมือง  พลศึกษา
29  6220117039  นายอภวิฒัน์ สมัน  พลศึกษา
30  6220117041  นายอัลริซก ์นาวาฮาซัน  พลศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 14.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114034  นายพิทยุตม ์ทองแจ้ง  ฟิสิกส์
2  6220114035  นางสาวฮุซนียะฮ์ เปาะโน  ฟิสิกส์
3  6220114036  นางสาวนัจมี แหละแอ  ฟิสิกส์
4  6220114038  นางสาวพิชชาภา สายกระจ่าง  ฟิสิกส์
5  6220114039  นายรังสิมันต์ เร่ิมวงศ์  ฟิสิกส์
6  6220114040  นางสาวอัสมาวยี ์สูเด็น  ฟิสิกส์
7  6220114042  นางสาวฮิรม ีหะสีแมง  ฟิสิกส์
8  6220114076  นายบัซรีย์ มะเซ็ง  ฟิสิกส์
9  6220114077  นายพชร วหิคทอง  ฟิสิกส์
10  6220114078  นายวรีภทัร ร่าหมาน  ฟิสิกส์
11  6220114079  นางสาวสุวจัณี ฆงัรัตน์  ฟิสิกส์
12  6220114080  นางสาวฮุสนา วาหนิ  ฟิสิกส์
13  6220114096  นางสาวซารีพะห์ สาและ  ฟิสิกส์
14  6220117042  นายอัศรัณย ์รอยะ  พลศึกษา
15  6220117043  นายอาลิส ดือราแม  พลศึกษา
16  6220117044  นายอิรฟาน อาตาลาฮา  พลศึกษา
17  6220117045  นายฮัสฟานตร์ มะสะ  พลศึกษา
18  6220117046  นายฮาฟีซี นิมะ  พลศึกษา
19  6220117085  นางสาวธดิารัตน์ เพชรรัตน์  พลศึกษา
20  6220117086  นายอธชิา ละเบ็ญหรูน  พลศึกษา
21  6220117087  นายอาร์ซโร อุจาอิง  พลศึกษา
22  6220117119  นายเจษฎา หนูมา  พลศึกษา
23  6220117133  นายธนกฤต รักเถาว์  พลศึกษา
24  6220117192  นายอิบรอฮิม ตาเฮ  พลศึกษา
25  6220117227  นายอาดีลัน แปเฮาะอีเล  พลศึกษา
26  6220117228  นายซุกรัน อาแวซอนอ  พลศึกษา
27  6220117229  นายอาฟีฟ กูโน  พลศึกษา
28  6220117230  นายอามีน ลอมา  พลศึกษา
29  6220117231  นายมูฮ าหมัดฟิตรี ปูเต๊ะ  พลศึกษา
30  6220117232  นางสาวดวงหทัย คงบริรักษ์  พลศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 14.30 - 15.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220114097  นางสาวซูอาดา ตือโละดิง  ฟิสิกส์
2  6220114106  นายนาวาวี เลิศวงหัตถ์  ฟิสิกส์
3  6220114152  นางสาวนูรมี โตะสือแม  ฟิสิกส์
4  6220114153  นายฟาร์ฮาน กาปาแย  ฟิสิกส์
5  6220114154  นางสาวยุซมาร์ เจ๊ะเต๊ะ  ฟิสิกส์
6  6220114155  นางสาวแวอารีนีย์ หะยีมะลี  ฟิสิกส์
7  6220114156  นายกัมปนาท มาลิกัน  ฟิสิกส์
8  6220114157  นางสาวฆอยานัส มูเฮง  ฟิสิกส์
9  6220114158  นางสาวนูรีดา สุหลง  ฟิสิกส์
10  6220114159  นางสาวนูรมา ตาเละ  ฟิสิกส์
11  6220114160  นางสาวกูสุไมยา สัญญา  ฟิสิกส์
12  6220114161  นางสาวนริศซา ลาเต๊ะ  ฟิสิกส์
13  6220114162  นางสาวนาดียา หวงัสวา  ฟิสิกส์
14  6220114163  นายสถาพร ยูโซ๊ะ  ฟิสิกส์
15  6220117047  นางสาวกรกนก ด้วงสีเกาะ  ภาษาไทย
16  6220117048  นางสาวธนัญญา เพียรศิริ  ภาษาไทย
17  6220117049  นายธาม คงเส็ม  ภาษาไทย
18  6220117050  นายภริูทัต สงขาว  ภาษาไทย
19  6220117051  นางสาวยัสม ีอีซอ  ภาษาไทย
20  6220117052  นางสาวหัฏฐกาญจน์ สุวลักษณ์  ภาษาไทย
21  6220117088  นายกฤตเมธ มามาตย์  ภาษาไทย
22  6220117089  นางสาวขนิษฐา ยอดดี  ภาษาไทย
23  6220117090  นางสาวชธติา มะด า  ภาษาไทย
24  6220117091  นางสาวนัจวา ปุเต๊ะ  ภาษาไทย
25  6220117092  นางสาวนูรมา แคเมาะ  ภาษาไทย
26  6220117093  นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา  ภาษาไทย
27  6220117094  นางสาวลลิตา เพชรแท้  ภาษาไทย
28  6220117095  นางสาววรรณี ปาตังกะโร  ภาษาไทย
29  6220117096  นางสาวสุกานดา จิตรอักษร  ภาษาไทย
30  6220117097  นางสาวอารีฟะฮ์ มะยุโซะ  ภาษาไทย

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 15.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117053  นางสาวซารีนา หะมะ  ภาษาอังกฤษ
2  6220117054  นางสาวธนัย์ชนก แก้วสวสัด์ิ  ภาษาอังกฤษ
3  6220117055  นางสาวนิกัซมี อาแว  ภาษาอังกฤษ
4  6220117056  นางสาวบุหลันมาหยา สาระภี  ภาษาอังกฤษ
5  6220117057  นางสาวเบญจวรรณ ทองมณี  ภาษาอังกฤษ
6  6220117058  นางสาวอาฟตินา หยีมะเหร็บ  ภาษาอังกฤษ
7  6220117098  นางสาวอีดาวาตี มะมิง  ภาษาไทย
8  6220117099  นางสาวดารินี จิเร  ภาษาอังกฤษ
9  6220117100  นางสาวนิยัสมิน ซาเร๊ะ  ภาษาอังกฤษ
10  6220117101  นางสาวปราณี หอมจันทร์  ภาษาอังกฤษ
11  6220117102  นายพงศกร จิวธนวชัรนันท์  ภาษาอังกฤษ
12  6220117103  นางสาวมุมตาซ เตซาน  ภาษาอังกฤษ
13  6220117104  นางสาวรอยมีย์ หะยีดาโอะ  ภาษาอังกฤษ
14  6220117105  นางสาววมิลณัฐ สีละขันธ์  ภาษาอังกฤษ
15  6220117106  นางสาวสุธดิา อินอร่าม  ภาษาอังกฤษ
16  6220117107  นางสาวอาอีชะห์ สะนิวา  ภาษาอังกฤษ
17  6220117112  นางสาวกฤติมา สุวรรณโร  ภาษาไทย
18  6220117114  นางสาวกุลธดิา ด าด้วง  ภาษาไทย
19  6220117115  นางสาวกุลปรียา ด้วงด ารงค์  ภาษาอังกฤษ
20  6220117117  นางสาวคอไวละฮ์ หมัดเหล็ม  ภาษาไทย
21  6220117118  นางสาวเคาวลั์ส แตปูซู  ภาษาอังกฤษ
22  6220117120  นางสาวซอบาฮียัฮ มะโซ๊ะ  ภาษาไทย
23  6220117121  นายซากีรุลอามีน แวบาการ์  ภาษาอังกฤษ
24  6220117136  นางสาวนัสวต้ีา ปิริยะ  ภาษาไทย
25  6220117157  นายภทัรพล สุขส าราญ  ภาษาไทย
26  6220117166  นางสาวยามีละห์ อับดุลซอมะ  ภาษาไทย
27  6220117174  นางสาวสัลสะบีล หวงัเหล็ม  ภาษาไทย
28  6220117284  นายปรีดี ลีมูสา  ภาษาไทย
29  6220117285  นางสาวซูไฮบ๊ะ เจ๊ะเงาะ  ภาษาไทย
30  6220117286  นางสาวมาลิยา เทศอาเส็น  ภาษาไทย

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 28 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 - 09.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117059  นางสาวชิตาภาส สุขผอม  ศิลปศึกษา
2  6220117060  นางสาวนัซมีย์ กาเด็ง  ศิลปศึกษา
3  6220117062  นางสาวนูรมาวาตี อับดุลเลาะ  ศิลปศึกษา
4  6220117063  นางสาวนูรอัยนี ดอฆอ  ศิลปศึกษา
5  6220117064  นางสาวโนร์ฟาช่า มะตอเห  ศิลปศึกษา
6  6220117065  นายภาณุพัฒน์ ศรีวเิชียร  ศิลปศึกษา
7  6220117067  นายมูหามะอามิน ตันยีนายู  ศิลปศึกษา
8  6220117068  นายอนัส สาวนั  ศิลปศึกษา
9  6220117069  นางสาวอรภญิาณ์ สมบูรณ์  ศิลปศึกษา
10  6220117070  นางสาวอะฟาฟ หะมะ  ศิลปศึกษา
11  6220117071  นายอับดุลฮะนาน ดือลามะ  ศิลปศึกษา
12  6220117072  นางสาวฮุสนา แหละตี  ศิลปศึกษา
13  6220117108  นางสาวมัยมุน มามะ  ศิลปศึกษา
14  6220117109  นางสาวรัชฎา คงเกื้อ  ศิลปศึกษา
15  6220117110  นายวรวทิย์ เถาบุญ  ศิลปศึกษา
16  6220117111  นายสุริยา มะตีเย๊าะ  ศิลปศึกษา
17  6220117123  นางสาวซาลีกา คาเดร์  ศิลปศึกษา
18  6220117127  นางสาวญัสมีน คลานุรักษ์  ภาษาอังกฤษ
19  6220117134  นางสาวธญัชนก รอดผล  ภาษาอังกฤษ
20  6220117152  นายเบญจสิทธิ ์สะแมบากอ  ภาษาอังกฤษ
21  6220117158  นางสาวมาณาล บาสอสิดิก  ภาษาอังกฤษ
22  6220117176  นางสาวสุรัยยา ชะราหวาน  ภาษาอังกฤษ
23  6220117184  นางสาวอัมน ียูโซ๊ะ  ภาษาอังกฤษ
24  6220117191  นางสาวอาอีซ๊ะ บากา  ภาษาอังกฤษ
25  6220117289  นางสาวฮายาตี กุโน  ภาษาอังกฤษ
26  6220117290  นายอานัส ดาโอ๊ะ  ภาษาอังกฤษ
27  6220117291  นางสาวนูรยา บาซอ  ภาษาอังกฤษ
28  6220117292  นางสาวรัศมี วาลี  ภาษาอังกฤษ
29  6220117294  นางสาวฟาตีฮะห ์บาโงสือนอ  ภาษาอังกฤษ
30  6220117296  นางสาวซารีนา เฮงปิยา  ภาษาอังกฤษ

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 28 กันยำยน 2562 เวลำ 10.00 - 10.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117073  นางสาวคอยเราะห์ กียะ  สุขศึกษา
2  6220117074  นางสาวนูรฟาติน มะยูโซะ  สุขศึกษา
3  6220117075  นายปรีชา กาดบู  สุขศึกษา
4  6220117076  นางสาวฟาฏมิะฮ์ บิลาอาบู  สุขศึกษา
5  6220117078  นายสุรวฒิุ หมุดแหล๊ะ  สุขศึกษา
6  6220117135  นางสาวนัสรีนา หนูโส๊ะ  สุขศึกษา
7  6220117138  นางสาวนายูวา จูหะมะ  ศิลปศึกษา
8  6220117159  นายมามะอัสลัน อาแวหะมะ  สุขศึกษา
9  6220117161  นางสาวมุกธดิา เลขะผล  สุขศึกษา
10  6220117163  นางสาวมูสมีนา สามะ  สุขศึกษา
11  6220117165  นายมูฮัมหมัดฟาอิส อุเซ็ง  ศิลปศึกษา
12  6220117170  นางสาวโรสนา มะ  ศิลปศึกษา
13  6220117173  นางสาวสรารัตน์ เต๊ะย่อ  สุขศึกษา
14  6220117175  นางสาวสุพัตรา สอนัน  สุขศึกษา
15  6220117179  นางสาวอลิษา แก้วอุดม  สุขศึกษา
16  6220117181  นางสาวอัซยาน ดือรามะ  ศิลปศึกษา
17  6220117182  นายอับดุลย์รอฟีส สามะ  ศิลปศึกษา
18  6220117190  นางสาวอาลาวยีะห์ บูละ  สุขศึกษา
19  6220117233  นางสาวซาวานีย์ เวาะเยาะ  สุขศึกษา
20  6220117235  นางสาวณาวาล หะยีอาแว  สุขศึกษา
21  6220117236  นางสาวนัสยมล ละใบแด  สุขศึกษา
22  6220117237  นายอาฟันดี อุเซ็งลานง  สุขศึกษา
23  6220117238  นางสาวฮัฟเซาะห์ สือแตมาแล  สุขศึกษา
24  6220117241  นางสาวนาซีฟะห ์บือราเฮง  สุขศึกษา
25  6220117261  นางสาวสุนิสา อาแซ  ศิลปศึกษา
26  6220117262  นางสาวนูรใอรีน เปาะจิ  ศิลปศึกษา
27  6220117263  นางสาวอารียา ดาลอ  ศิลปศึกษา
28  6220117264  นางสาวอารีนา โม๊ะโต๊ะลี  ศิลปศึกษา
29  6220117265  นางสาวศรุตา มะแซ  ศิลปศึกษา
30  6220117266  นางสาวซาวานี ดาราเซะ  ศิลปศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 28 กันยำยน 2562 เวลำ 11.00 - 11.45 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 30 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6220117242  นางสาวอัสรอ กาเต๊ะ  สุขศึกษา
2  6220117243  นางสาวรุสนานี จอแต๊ะ  สุขศึกษา
3  6220117245  นางสาวฮัมเดีย เจ๊ะดาโอ๊ะ  สุขศึกษา
4  6220117246  นางสาวอาอีซะห์ มูฮิ  สุขศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 28 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 - 14.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com

Account ที่ 1 รำยชือ่ทั้งหมด 4 คน   เขำ้สอบ ...... คน   ขำดสอบ ...... คน 



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวิชำ ลำยเซ็น หมำยเหตุ
1  6020114003  นายยุทธนา จันทรา  คณิตศาสตร์
2  6020114026  นางสาวกัญญารัตน ์เส็นเหล็ม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3  6020114029  นางสาวธาราทิพย ์ช่วยผอม  วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4  6020114069  นางสาวซูอาอีดะห ์มามะยามุง  เคมี
5  6020114095  นายอันวาร์ อิบราฮิม  ชีววทิยา
6  6020114097  นายอิมรอน วาเล๊าะแต  ชีววทิยา
7  6020114101  นางสาวซุรอัยดา แดเบาะ  ฟิสิกส์
8  6020114142  นางสาวนูรูอาซียัน ปะดอ  เคมี
9  6120110008  นางสาวซอบารีย๊ะ ตุหวนัร่าเหม  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
10  6120110009  นางสาวซูลีซา กะเด็ง  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
11  6120110011  นางสาวนุรรีหย๊ะ หม้อแหละ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
12  6120110012  นายฟูอาด ช่างดี  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
13  6120110013  นางสาวภทัราพันธ์ คิดขยัน  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
14  6120110015  นางสาวอาอีเสาะ หลงมิหนา  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
15  6120110017  นางสาวซอฟฟ๊ะ กะดะเเซ  เทคโนโลยีและส่ือสารฯ
16  6120117002  นางสาวซาบานาร์ มรรคาเขต  การประถมศึกษา
17  6120117004  นางสาวโซฟียา ตันหยงขาเดร์  การประถมศึกษา
18  6120117008  นางสาวร่อม่าหลัน เนื้ออ่อน  การประถมศึกษา
19  6120117010  นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์  การประถมศึกษา
20  6120117087  นางสาวอาอัยเซาะห์ บาระตายะ  การประถมศึกษา
21  6120117090  นางสาวฟาดีละห ์มะยะโก๊ะ  การประถมศึกษา
22  6120117091  นายอาดีนันท์ อาแซ  การประถมศึกษา
23  6120117170  นางสาวฟิตเราะห์ หะยีกาเล็ง  การประถมศึกษา
24  6120117172  นางสาวสุวรรณา หลงอาหลี  การประถมศึกษา
25  6120117174  นางสาวฮัสนะห์ สมาเฮาะ  การประถมศึกษา
26  6120117207  นางสาวรุสมีย ์จารง  การประถมศึกษา
27  6120117208  นางสาวอามีเนาะห์ แมจิ  การประถมศึกษา
28  6120117209  นางสาวอาอีเส๊าะ สาแม  การประถมศึกษา
29  6120117210  นางสาวนูรีซัน สาแม  การประถมศึกษา
30  6120117211  นางสาวศิริกุล ทุ่ยอ้น  การประถมศึกษา

 รำยชือ่ผู้เขำ้สอบ Placement Test
คณะ ศึกษำศำสตร ์  วิทยำเขต ปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2562

วันที่ 28 กันยำยน 2562 เวลำ 14.30 - 15.15 น. ณ ห้อง 10206
ผู้บันทึกขอ้มลู นำงสำวซูไรดำ โตะ๊เดง็ โทร 1602 E-Mail : zuraidaa@hotmail.com
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