ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง เนื่องในวันครู ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖4
----------------------------------------ตามที่ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี กาหนดจัด งานวันครู
ประจ าปี พุ ท ธศั กราช ๒๕๖4 ในวัน พุ ธ ที่ 20 มกราคม ๒๕๖4 และได้ก าหนดให้ มีก ารพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก
นักศึกษาตัวอย่างเนื่องในวันครู ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖4 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่างเนื่องในวันครู
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖4 ดังรายชื่อต่อไปนี้
นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาตรี
1. นักศึกษาตัวอย่างด้านกีฬาและนันทนาการ
1. นายวุฒิภัทร วงษ์พิทักษ์
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
2. นายมาฮาแซ มะแด
นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

2. นักศึกษาตัวอย่างด้านดนตรี/ศิลปวัฒนธรรม
1. นายอาลาวี เเยนา
๓. นักศึกษาตัวอย่างด้านวิชาการ
1. นางสาวกฤติมา สุวรรณโร
2. นางสาวอาอีชะห์ สะนิวา
3. นางสาวตอฮีเราะห์ อูมะ

นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา

ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 4

4. นักศึกษาตัวอย่างด้านบาเพ็ญประโยชน์
๑. นางสาวสัลสะบีล หวังเหล็ม นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ชั้นปีที่ 2
2. นายอาซือมัน รูเด็ง
นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3
3. นายฮัมดัม เตาะสาตู
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ชั้นปีที่ 3
4. นายสิทธิศักดิ์ สันสะอีด
นักศึกษาวิชาเอกเคมี
ชั้นปีที่ 3
5. นายซุฟเฟียน แวตาเยะ
นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวฟิรดาวส์ คงแก้ว นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา
ชั้นปีที่ 4
7. นางสาวนาซอรี มะดีเยาะ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4
8.นางสาวฟัรฮานะฮ์ สาเอียด นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมิลผลการศึกษา
ชั้นปีที่ 5
/...นักศึกษา

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาโท
1. นักศึกษาตัวอย่างด้านวิชาการ
1. นายสถาพร เรืองรุ่ง

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

2. นักศึกษาตัวอย่างด้านบาเพ็ญประโยชน์
1. ว่าที่ร้อยเอกสามารถ นุธรรมโชติ

สาขาวิชาจิตวิทยา

2. นายเจษฎา หะยียามา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นักศึกษาตัวอย่างระดับปริญญาเอก
1. นักศึกษาตัวอย่างด้านวิชาการ
1. นางสาวสิณีณาฏ อารีย์

ประกาศ ณ วันที่

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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