ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19), ประสบอุทกภัย และขาดแคลนทุนทรัพย์
ประจาปีการศึกษา 2564
----------------------------------------ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่ อขอรับทุ น
ช่วยเหลื อเยี ยวยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19), ประสบอุทกภัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร์ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาคั ดเลื อกนั กศึ กษา
ที่ส มควรและเหมาะสมที่จ ะได้รับ ทุน ฯ ดัง กล่า วเรีย บร้อ ยแล้ว จึง ขอประกาศรายชื่อ นัก ศึก ษาที่ได้รั บทุน
ช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19), ประสบอุทกภัย และขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ ประจาปี การศึกษา 2564 ดังบัญ ชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศ โดยขอให้นักศึกษาผู้ทไี่ ด้รับทุนฯ ดาเนินการดังนี้
1. รายงานตัวและปฐมนิเทศ Online
ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
2. ให้ผู้รับทุนฯ นาส่งเอกสารและหลักฐานประกอบขอรับทุน
มายัง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภายในวันที่ 7-12 เมษายน 2565 ดังนี้
- สาเนาบัตรนักศึกษาหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสาเนา)
- สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
จานวน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสาเนา)
- ใบสาคัญรับเงิน
จานวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่

5 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกำศรำยชื่อนักศึกษำผู้ได้รับทุนช่วยเหลือเยียวยำที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19), ประสบอุทกภัย และขำดแคลนทุนทรัพย์
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รหัสนักศึกษำ
6420114003
6420114074
6420114081
6420114085
6420114095
6420114099
6420114103
6420114124
6420114126
6420117043
6420117050
6420117070
6420117083
6420117145
6420117222
6420117242
6420117254
6420117258
6420117308
6320114001
6320114009
6320114015
6320114017
6320114022
6320114042
6320114043
6320114045
6320114046

คำนำหน้ำ
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

29

6320114049

นางสาว

ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
ซัลวา ดอเลาะ
อัสมา มะสัน
นุรบัลกีส สาและ
อุไรวรรณ สงเดช
พัตรพิมล เกื้อคง
วิราฮาดี มามะ
กัปเซ๊าะ อาแวดิง
ฟิรดาว มะแซ
ยาสมีน อามัด
นูรฮาซีกีน ลาเต๊ะ
มารีหยา ย่าฝา
อับดุลเลาะ อาแว
อารียา กรมเมือง
นูรไอนี หมัด
ดามีญา สีเดะ
สิริรัตน์ ชูดวง
สะกีน๊ะ หมานละงู
จิราวรรณ กิมล่อง
รอฟีอี สุหลง
กรรณิกา เกตุแก้ว
นูรูลฮูดา สะแม
วันอาซีซะห์ จูลี
อดิเทพ สารบุตร
ฮิจรียะห์ มะตาเฮ
นูรมี หะมะรอแมโน
วิภาวดี สุขโข
แอมมีเลีย สือแม
ฮามูรนี บากา

สำขำวิชำ
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จิตวิทยาคลินิค
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

ดวงฤทัย จันทร์นก

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รหัสนักศึกษำ
6320114050
6320114055
6320114061
6320114072
6320114079
6320114081
6320114110
6320114113
6320114128
6320114153
6320117009
6320117032
6320117045
6320117049
6320117052
6320117057
6320117061
6320117068
6320117070
6320117077
6320117078
6320117084
6320117095
6320117108
6320117112
6320117113
6320117120
6320117136
6320117140
6320117145
6320117149

2
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
นางสาว ตรีรัตน์ พรหมยะ
นาย รามฎร เป็ง
นางสาว สุธาสินี เต็งเฉี้ยง
นางสาว ซันเดีย ไชยมล
นางสาว วิไลพร คาสอน
นางสาว อะฏียะห์ อาแซ
นางสาว ซามีลา ลาเต๊ะ
นางสาว นาซีละห์ สุหลง
นางสาว มันฑนา โสะหัด
นางสาว อาอีซ๊ะ เฮงบารู
นางสาว อธิกาญจน์ จันทร์โท
นางสาว วรรกัลยา มนหลี
นางสาว อามีเนาะ กะลูแป
นาย ซอฟรอน ยูโซะ
นางสาว ธมลวรรณ บุญอุดร
นาย บูรฮัน เดง
นาย มูฮามัดอัซวังภ์ เจ๊ะมูดอ
นาย อาซิล หวันจิ
นาย อารีฟ แวมามะ
นางสาว เกศรินทร์ แก้วเจริญ
นาย คงเดช สุวรรณคีรี
นาย เตมีย์ อวะภาค
นางสาว ณดา แซะอาหลา
นางสาว สีตีอาฟีซา แวปอ
นางสาว อัสวานี แซะอาหลี
นาย อาธิป สะมาแอ
นางสาว นูรอาซีกีน รอแม
นางสาว สะลูมา สันบากอ
นางสาว ชีฟาอ์ อาลี
นางสาว นุสรี อุมารี
นางสาว นูรอาย นาวะ

สำขำวิชำ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ฟิสิกส์
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา

ลำดับที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

รหัสนักศึกษำ
6320117151
6320117160
6320117167
6320117170
6320117172
6320117176
6320117184
6320117197
6320117207
6320117208
6320117209
6320117211
6320117220
6320117221
6320117230
6320117232
6320117242
6320117247
6320117252
6320117253
6320117255
6320117265
6220114021
6220114034
6220114038
6220114047
6220114057
6220114060
6220114068
6220114069
6220114092

3
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
นางสาว ฟิรดาว เต๊ะเด็ง
นางสาว นูรีฮัน ปะแตบือแน
นางสาว สุมัยญา สาแม
นางสาว นูรีดา เจะเละ
นางสาว ปาตีฮ๊ะ สอเฮ๊าะ
นางสาว นัสรีน ดือราแม
นางสาว อิหซาน กาซาบือสุ
นางสาว มัสซูวานี เจ๊เงาะ
นาย อาลียัส มะยี
นางสาว อาอีเสาะ มาเซ็ง
นาย ซูวัลดีเลสมูลานา มูตียู
นาย นัสโรดีน ยูโซ๊ะ
นางสาว นูรไลลา ซาวี
นางสาว นูรอัยนี นิมะ
นางสาว ซีตีมารีแย โตะจุ
นางสาว นัซรียา เจะอาลี
นางสาว มัสอายู วานิ
นางสาว ดารอยะห์ ปาแนแจกะ
นางสาว อารียา ปาร์เด็ม
นางสาว อิรฮาม เล็งนู
นางสาว ฮัยฟะ อารง
นางสาว โซเฟีย กีละ
นางสาว วิลาวัณย์ หนูขาว
นาย พิทยุตม์ ทองแจ้ง
นางสาว พิชชาภา สายกระจ่าง
นาย กิตติพงศ์ แสดง
นางสาว โนไอณี โต๊ะฝา
นางสาว อัสรีนา ทองสีสัน
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ชร
นางสาว ฮับเซาะห์ จารู
นางสาว กชวรรณ หาหลับ

สำขำวิชำ
การประถมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สุขศึกษา
เคมี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมี
คณิตศาสตร์

ลำดับที่
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

รหัสนักศึกษำ
6220114109
6220114136
6220114140
6220114141
6220114143
6220114159
6220114162
6220117007
6220117024
6220117034
6220117053
6220117057
6220117059
6220117088
6220117091
6220117111
6220117117
6220117138
6220117143
6220117144
6220117150
6220117164
6220117173
6220117175
6220117176
6220117181
6220117194
6220117203
6220117207
6220117217
6220117229

4
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
นางสาว เนตรนภา นานช้า
นางสาว ฟารีณีย์ แวมะ
นางสาว อัสมะ มามะมูนา
นางสาว นารียา แขกพงศ์
นางสาว นิซุนนียะห์ ตาเละ
นางสาว นูรมา ตาเละ
นางสาว นาดียา หวังสวา
นางสาว ธารทิพย์ แดงเวชงาม
นางสาว มารตี รองรักษ์
นาย ยูฮัน แสเด็ง
นางสาว ซารีนา หะมะ
นางสาว เบญจวรรณ ทองมณี
นางสาว ชิตาภาส สุขผอม
นาย กฤตเมธ มามาตย์
นางสาว นัจวา ปุเต๊ะ
นาย สุริยา มะตีเย๊าะ
นางสาว คอไวละฮ์ หมัดเหล็ม
นางสาว นายูวา จูหะมะ
นางสาว นูรอัดณีย์ เจะเฮง
นางสาว นูรอัยซะห์ ซีเดะ
นางสาว นูไอนี สอรามัน
นาย มูหามัดฮัรฟาน ลาเตะ
นางสาว สรารัตน์ เต๊ะย่อ
นางสาว สุพัตรา สอนัน
นางสาว สุรัยยา ชะราหวาน
นางสาว อัซยาน ดือรามะ
นาย ฮาดีย์ หมัดบินเฮด
นางสาว นูรีซัน ยะโก๊ะ
นางสาว นูรมี กูมะ
นางสาว ฟิรดาวส์ กาซอ
นาย ธนพนธ์ กูโน

สำขำวิชำ
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
พลศึกษา

ลำดับที่
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

รหัสนักศึกษำ
6220117243
6220117247
6220117249
6220117257
6220117258
6220117266
6220117283
6220117284
6220117285
6220117290
6120110019
6120114001
6120114015
6120114016
6120114023
6120114025
6120114031
6120114038
6120114059
6120114080
6120114081
6120114083
6120114085
6120114116
6120114132
6120114134
6120117003
6120117010
6120117016
6120117020

153

6120117021

5
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
นางสาว รุสนานี จอแต๊ะ
นางสาว นาอีมะห์ สาเมาะ
นางสาว วาสนา พรหมชาติ
นางสาว นูรอัยนี่ นวลน้อย
นาย อามีน กราซุย
นางสาว ซาวานี ดาราเซะ
นางสาว เสาวณีย์ โต๊ะเส็น
นาย ปรีดี ลีมูสา
นางสาว ซูไฮบ๊ะ เจ๊ะเงาะ
นาย อานัส ดาโอ๊ะ
นางสาว ฟิตรีย์ ยูโซะ
นางสาว กัตติกา ราชแสง
นางสาว แวอัลมาเลีย ยามา
นาย สิทธิศักดิ์ สันสะอีด
นาย ปริญญา เย็นจิต
นางสาว อัฟฟะห์ สะแลแม็ง
นางสาว กัลญาณี ล๊ะล่องส๊ะ
นางสาว มณฑยา ดากุล
นางสาว อารยา โคแหละ
นาย อับบัส ออนนวล
นาย อิควาน สาและ
นางสาว กันยรัตน์ ประสารการ
นางสาว นิรชา บุญฤทธิ์
นางสาว นูรมา ลาเต๊ะ
นางสาว ฮุสณี ดาโอะ
นางสาว นาปีซะห์ แซมา
นางสาว ซาฟีน๊ะห์ ยาประจัน
นางสาว ลักษณา ศิรินุพงศ์
นางสาว ชลิดา สามนารี
นาย สุรินทร์ บินมะดีเยาะ
นางสาว

อัสมะห์ มะแซ

สำขำวิชำ
สุขศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
เคมี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

ลำดับที่
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

รหัสนักศึกษำ
6120117043
6120117060
6120117069
6120117089
6120117092
6120117095
6120117097
6120117105
6120117106
6120117111
6120117114
6120117119
6120117123
6120117129
6120117133
6120117134
6120117138
6120117139
6120117140
6120117144
6120117172
6120117179
6120117180
6120117193
6120117199
6120117207
6120117208
6120117209
6120117213
6020114006

184

6020114016

6
คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
นางสาว ทัศนียา แม
นาย ขจรศักดิ์ หยู่ทอง
นางสาว อัซมา วาเน๊าะ
นางสาว ศุพิสรา ต่วนเด้ง
นางสาว โซเฟีย สายิ
นางสาว สุธิสา จันทร์มนตรี
นางสาว อัญดา หลงหมาด
นาย อิฟฟาน หมาดโสะ
นาย อูไนซซ์ สนิ
นางสาว นลินี มะเจะดอเล๊าะ
นางสาว ฟิตรียา บาตูเซ็ง
นางสาว ศิริวรรณ ไชยขาว
นางสาว กนกวรรณ เจริญสุขยิ่งนาน
นางสาว นูรฟาดีลา เจะแม
นางสาว อากีละห์ เละเต๊ะ
นางสาว อานาตี แวมุหะมะ
นางสาว ซาฟีละห์ ยูโซ๊ะ
นางสาว นิรุสนี สามาณ
นางสาว นิสรีน ฮาแม
นางสาว แวนัสรียา หะยีสะอิ
นางสาว สุวรรณา หลงอาหลี
นางสาว นัสฟายา ลิงาลาห์
นางสาว นาซีเราะห์ ตาเยะ
นาย วรวิทย์ หลาบสุดตา
นางสาว นูรไลลา ศุขธรณ์
นางสาว รุสมีย์ จารง
นางสาว อามีเนาะห์ แมจิ
นางสาว อาอีเส๊าะ สาแม
นาย อัรฟาน ซอและ
นางสาว กัลยณัฎฐ์ กิ้มเฉี้ยง
นางสาว

อรอนงค์ ตะวัน

สำขำวิชำ
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
เคมี
ชีววิทยา

7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ คำนำหน้ำ
ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ)
สำขำวิชำ
185 6020114051 นางสาว กัญญา อังฮะ
คณิตศาสตร์
186 6020114060
นาย ยามาลลุดดีน มาหะมะเด็ง คณิตศาสตร์
187 6020114069 นางสาว ซูอาอีดะห์ มามะยามุง
เคมี
188 6020114094
นาย อันนุวา ลอเด็ง
ชีววิทยา
189 6020114098 นางสาว ฮัพเซาะห์ มาโมง
ชีววิทยา
190 6020114107
นาย ศุภกฤต ศรีสมโภชน์
ฟิสิกส์
191 6020114121 นางสาว นูรีนา สะลาเม๊าะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
192 6020114138 นางสาว เดียนา บากา
เคมี
193 6020114145 นางสาว ตัสณีมย์ หมัดสอ
ชีววิทยา
194 6020114148 นางสาว อานีซ โตะพง
ชีววิทยา
195 6020114151 นางสาว ฮุสนา แวบางิง
ชีววิทยา
196 6020114154 นางสาว รุสซีล่า แวดือราแม
ฟิสิกส์
197 6020114158 นางสาว สุมนธา สุขแจ่ม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
198 6020117019 นางสาว วันชนก เดชชนินทร์
ภาษาไทย
199 6020117043 นางสาว ปนัดดา สวัสดี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
200 6020117045 นางสาว อัลฮูสนา มะมิง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
201 6020117051
นาย นูรดิน เวาะและ
พลศึกษา
202 6020117069 นางสาว ยัสริน ตะมอซา
ภาษาอังกฤษ
203 6020117076 นางสาว ซูไรยา วามะ
พลศึกษา
204 6020117094 นางสาว ศิริวรรณ หวัดแท่น
การประถมศึกษา
205 6020117114
นาย นัสรี บาเหม
พลศึกษา
206 6020117116 นางสาว ปารวัณ เกื้อเส้ง
พลศึกษา
207 6020117122 นางสาว สุรียานา อารง
พลศึกษา
208 6020117135 นางสาว พิมพิศา ช่วยทองหอม
ภาษาไทย
209 6020117141
นาย อัสนันท์ สาเก
ภาษาไทย
210 6020117168 นางสาว ฟิรดาวส์ คงแก้ว
ศิลปศึกษา
211 6020117206 นางสาว รุสนาเดีย บือซา
พลศึกษา
**ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบ Scan เข้าไลน์กลุ่ม
เพื่อติดตามรายละเอียดการส่งหลักฐานในการรับทุนครั้งนี้ **
*** เข้ากลุ่มภายในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ***

