
(ส าเนา)

                            ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที ่30 สิงหาคม  2562 เร่ืองการ
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่เขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น
บัดนี้การด าเนินสอบและประมวลผลการสอบเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จงึประกาศรายชื่อผู้ท าคะแนนได้สูงสุด 10 อนัดับแรก
ในการสอบคัดเลือกนักเรียน เพือ่เขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4 ดังนี้

รายชื่อผู้ท าคะแนนได้สูงสุด 10 อนัดับแรกในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่เขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร

1 63100030 หญิง ญาณิศา ขจรมหาลาภ อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ปัตตานี
2 63100085 ชาย ปัณณธร ด ารงสุสกลุ อนุบาลปัตตานี ปัตตานี
3 63100023 ชาย ธนกร งามสกลุพพิฒัน์ อนุบาลปัตตานี ปัตตานี
4 63100018 ชาย ธัชไท ธรรมเจริญ อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ปัตตานี
5 63100559 หญิง นภพร ตันนิกลุ พลวิทยา สงขลา
6 63100271 หญิง อาร์ดา หัสมา สายเพชรศึกษา สตูล
7 63100142 หญิง ปภาวรินทร์ แกว้คง อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ปัตตานี
8 63100785 หญิง ณิชารัศม์ ไชยเมธีเวทย์ ศรีสว่างวงศ์ สงขลา
9 63100823 หญิง อนีส เจะ๊เล๊าะ ฮ่ัวหน ามูลนิธิ ปัตตานี
10 63100086 หญิง มัรยมัอนีส อฮัมัดมูซา พฒันาวิทยา(แผนกสาธิต) ยะลา

หมายเหตุ : ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุด 10 อนัดับแรกตามรายชื่อดังกล่าวขา้งต้น จะได้รับเกยีรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
เรือ่ง  ประกาศรายชื่อผู้ท าคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกในการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1 และมัธยมศึกษาปทีี ่4 ประจ าปกีารศึกษา 2563

…………………………………………………

ที่ เพศ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวดั

/แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์…
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รายชื่อผู้ท าคะแนนได้สูงสุด 10 อนัดับแรกในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่เขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร

1 63410058 ชาย ธนฉตัร บุญละเอยีด สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
2 63410437 ชาย ศุภกติต์ ศิลาลาย สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
3 63410017 ชาย อด๊ีป หีมสุหรี สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
4 63410325 ชาย นิซ่อรีฟ สุไลมาน แสงทองวิทยา สงขลา
5 63410168 หญิง วรดา ล้ิมวัฒนายิ่งยง สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
6 63470114 ชาย อฟัฎ็อล การีนา ล าไพลศานติวิทย์ ปัตตานี
7 63410064 หญิง ธัญสิริ ศรีพงษ์ คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา
8 63410163 ชาย ธนชัย เจยีรนัย สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
9 63410088 หญิง นูอยัม์ บนีอะหมัด สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
10 63410206 หญิง ณัฐณิชา จริรัตนโสภา คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา

หมายเหตุ : ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุด 10 อนัดับแรกตามรายชื่อดังกล่าวขา้งต้น จะได้รับเกยีรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้ท าคะแนนได้สูงสุด 10 อนัดับแรกในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่เขา้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียน ศิลปศาสตร์

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร

1 63420030 หญิง ตวงรัตน์ ด่านนคเรศ คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา
2 63420012 หญิง พรรพร จงออ่น คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา
3 63420107 ชาย สันติสุข ฉิ้นเจริญ คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา
4 63450040 ชาย ณฐกร โยมมาก คณะราษฎรบ ารุง จงัหวัดยะลา ยะลา
5 63450034 หญิง อามีนา อาแว อตัตัรกยีะห์อสิลามียะห์ นราธิวาส
6 63420015 หญิง จยัดาอ์ หมันหยอ่ง ก าเเพงวิทยา สตูล
7 63450010 หญิง นีรา พงษ์ธัญญะวิริยา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
8 63420014 หญิง จริชยา ลาภวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
9 63440037 หญิง อลุญา ชายกลุ พฒันาวิทยา (แผนกสาธิต) ยะลา
10 63440063 หญิง ณาดา บุญมาเลิศ ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุด 10 อนัดับแรกตามรายชื่อดังกล่าวขา้งต้น จะได้รับเกยีรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั
ประกาศ ณ วันที ่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

จังหวดั

ที่ เพศ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวดั

  (ลงชื่อ)               เอกรินทร์  สังขท์อง
(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ เพศ ชื่อ สกุล โรงเรียน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กูอีรวน   ร่าง/พมิพ์
ธเนศ          ทาน

ส าเนาถูกต้อง

(นายกูอีรวน   มาหะมะเซ็ง)


