
 

 

(ส าเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………. 

  ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่  30 สิงหาคม 2562  
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น บัดนี้การด าเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผล 
การสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบได้ และผู้สอบได้ส ารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทท่ัวไป (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63100002 ชาย ภคพล รตนัตยาธิคุณ 
2 63100004 หญิง ปวริศา ยืนชนม์ 
3 63100007 หญิง กนิษฐา สุวรรณโน 
4 63100008 หญิง บายาน ยูโซ๊ะ 
5 63100015 ชาย อิทธิกร สังข์ขวัญ 
6 63100018 ชาย ธัชไท ธรรมเจริญ 
7 63100023 ชาย ธนกร งามสกุลพิพัฒน์ 
8 63100030 หญิง ญาณิศา ขจรมหาลาภ 
9 63100033 หญิง นูร์เดียนา เส็นหีม 
10 63100034 หญิง ฮัซนา หีมสุหรี 
11 63100035 หญิง ซีรีน กูสมาน 
12 63100037 หญิง ชัชชญา อัลอิสฮักก์ 
13 63100038 หญิง ประสิตา คณานุรักษ์ 
14 63100047 หญิง พิชญธิดา กอพูนพัฒน์ 

 

/อนิศา... 
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
15 63100051 หญิง อนิศา วาเงาะ 
16 63100057 หญิง พัฒนีญา หาบยุโซะ 
17 63100059 ชาย ณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ 
18 63100060 ชาย กัณฑ์อเนก แก้วทับทิม 
19 63100062 ชาย ณพวุฒิ สิริวัสนคุปต์ 
20 63100085 ชาย ปัณณธร ด ารงสุสกุล 
21 63100086 หญิง มัรยัมอนีส อัฮมัดมูซา 
22 63100090 ชาย ชนพัฒน์ จันทรจักษุ 
23 63100098 ชาย ภูริ เชาว์พัฒน์พูนผล 
24 63100105 ชาย กันตพัฒน์ นิลฉิม 
25 63100112 หญิง พรภูมิ แสงมณี 
26 63100113 หญิง นิสรีน หล าสะ 
27 63100142 หญิง ปภาวรินทร์ แก้วคง 
28 63100148 ชาย อัซฟัร อับรู 
29 63100150 หญิง กมลชนก ลีฬหาวงศ์ 
30 63100152 หญิง นิสวาน อัลญามีน 
31 63100171 ชาย สิปปาธร สุวรรณโร 
32 63100179 หญิง ภิญญดา บุญมากช่วย 
33 63100187 หญิง นัศณีน แวมามะ 
34 63100205 หญิง อัญพัชร์ พนากิจสวัสดิ์ 
35 63100239 ชาย คุณานนต์ หนูสอน 
36 63100247 ชาย อิทธิพัทธ์ นวลนิล 
37 63100267 หญิง ณัฐกฤตา สว่างศรี 
38 63100271 หญิง อาร์ดา หัสมา 
39 63100301 หญิง วรดา ธรรมประพัทธ์ 
40 63100316 ชาย ณัฐภัทร บุญภิรมย์ 
41 63100318 ชาย กันตพงศ์ สุขใหญ่ 
42 63100321 ชาย พิธิวัฒน์ พัวพันธ์ 
43 63100346 หญิง ณิชาภัทร มิหัด 
44 63100348 หญิง อักษิพร เพ็ชรภาน 

 

 

/ภูวิค... 
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
45 63100364 ชาย ภูวิค แซ่ฮ่ า 
46 63100388 ชาย นิสุลัยมาน สิเดะ 
47 63100400 หญิง มินท์ธิตา ชัยฤทธิ์ 
48 63100406 หญิง ชญานิษฐ์ แดงสุวรรณ 
49 63100416 หญิง ชนิกานต์ นนธิ 
50 63100418 หญิง หัทยา ดีพาส 
51 63100485 หญิง กุลวานีย์ เจะเลาะ 
52 63100490 ชาย รอฟัยรุซ ราค ุ
53 63100503 หญิง กุมลา สะนอ 
54 63100521 ชาย อัจมัล หมาดทิ้ง 
55 63100523 หญิง พิชชาอร พร้อมญาติ 
56 63100530 ชาย กันตพิชญ์ สุวรรณรัตน์ 
57 63100559 หญิง นภพร ตันนิกุล 
58 63100575 ชาย อภิรักษ์ สันนก 
59 63100596 หญิง ดานีนญามีลาร์ เพ็ญอ ามาศ 
60 63100631 ชาย เนติธร บราเฮ็ง 
61 63100670 หญิง ญาฟิณ บินดอเลาะ 
62 63100672 หญิง ฮัซซูน่า เกปัน 
63 63100683 ชาย พิพัฒน์พงษ์ นวลเจริญ 
64 63100730 ชาย ชยางกูร นิติธรรมตระกูล 
65 63100777 หญิง ตัซนีม ลอตง 
66 63100785 หญิง ณิชารัศม์ ไชยเมธีเวทย์ 
67 63100804 ชาย ธีรภัทร นาถประดิษฐ์ 
68 63100814 ชาย ฟัฮมานณ์ ยีเจะดือราแม 
69 63100815 หญิง เบญญาภา บือนา 
70 63100823 หญิง อนีส เจ๊ะเล๊าะ 

 
 

/รายชื่อผู้สอบได้ …. 
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รายช่ือผู้สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยและองค์กรชุมชน 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63100003 ชาย จิรวัฒน์ เอกวัฒน์ 
2 63100031 หญิง วรรณรดา ไชยภักด ี
3 63100039 ชาย ปภังกร แสงสุวรรณ 
4 63100041 หญิง ณัชชา จันทรารังสี 
5 63100049 หญิง นันทนัช พุทธจักร 
6 63100066 หญิง อัสนา ทองเฝือ 
7 63100068 หญิง เอาว์ฟา อาด า 
8 63100122 ชาย อะห์หมัดอารีฟซับรี ดือเระ 
9 63100124  หญิง มธุริน นาคทั่ง 
10 63100141 หญิง ธนาวด ี ศรีกัลยานิวาท 
11 63100155 หญิง นัยล ี วาบา 
12 63100198 หญิง นาบีละห ์ มุซิ 
13 63100202 หญิง นาเดีย อัลอิดรีสี 
14 63100229 หญิง ชุวาร ี กามะ 
15 63100237 ชาย นิธิศ แก้วทอน 
16 63100269 ชาย นิอัฎฮา กาเดร ์
17 63100281 หญิง ฐิตา พิริยศาสน์ 
18 63100282 ชาย นันทศิริ จาระเวชสาร 
19 63100375 ชาย คาลีฟาร ์ บัวหลวง 
20 63100387 ชาย ชีฟาน สาหล า 
21 63100446 ชาย ภาสกร อ่อนพรหม 
22 63100457 หญิง อาทิตยา ขวัญไฝ 
23 63100496 หญิง ฮัชมาอ์ สาและ 
24 63100540 หญิง นิอาวาติฟ แวอุเซ็ง 
25 63100688 หญิง อัฟนาน ยูน ุ
26 63100791 หญิง มดานีย ์ ลามะทา 
27 63100793 ชาย นาอิฟ ราษฎร์นิยม 
28 63100794 ชาย บริพัตร ฝั่งชลจิตต ์
29 63100795 ชาย มัรวาน ปะดาอามีน 
30 63100863 หญิง ธันย์ชนก ยอดวิจิตร 

 
 
 

/รายชื่อผู้สอบได้…. 
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รายช่ือผู้สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสาธิต (เรียงตามเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63100024 ชาย ปิยทรรศน์ จันทร์หงษ์ 
2 63100046 หญิง ญาณิดา สาและ 
3 63100048 หญิง ต่วนอินอาม จันทรัตนา 
4 63100071 หญิง ศรัณย์รัชญา ตาเยะ 
5 63100119 หญิง นวิยา เกาะยอ 
6 63100139 หญิง อาอีชะห์ ขุนจันทร์ 
7 63100141 หญิง ธนาวดี ศรีกัลยานิวาท 
8 63100159 หญิง นาเดียร์ สีบู้ 
9 63100168 หญิง พุทธธิดา แก้วทองประค า 
10 63100270 หญิง ซัรฟาฮ์ ลือโมะ 

 

หมายเหตุ    ผู้ที่สอบได้ประเภทสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสาธิต เมื่อได้ยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว 
                ไม่สามารถสละสิทธิ์เพ่ือยนืยนัสิทธิ์และช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ประเภททัว่ไป 

รายช่ือผู้สอบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทสวัสดิการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต (เรียงตามเลข
ประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63100013 หญิง ฤดี ตันเจริญ 
2 63100021 ชาย อัฟฟาน หง๊ะเจะแอ 
3 63100022 หญิง ฤดีพร ตันเจริญ 
4 63100048 หญิง ต่วนอินอาม จันทรัตนา 
5 63100050 ชาย นิอัลบาส แวหะมะ 
6 63100084 หญิง พัชราภา ประมงวัฒนา 
7 63100093 หญิง ชามีมี ลาเต๊ะ 
8 63100257 หญิง รุวัยดา มะลี 
9 63100423 หญิง ฟิรฮานา ตะโละ 
10 63100583 หญิง รัญชนา บัวบางกรูด 

 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่สอบได้ประเภทสวัสดิการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต เมื่อได้ยืนยันสิทธิ์ และช าระเงิน  
              ยนืยนัสิทธิ์ไว้แล้ว ไม่สามารถสละสิทธิ์เพ่ือยนืยนัสิทธิ์และช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ประเภททัว่ไป 

/การรายงานตัว …. 
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การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
  ผู้ที่สอบได้ตามประกาศรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
ในระหว่างวันที่ 13-19ธันวาคม 2562 หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ตามวันที่ก าหนด  
ถือว่าสละสิทธิ์ 

วิธีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
  รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอินเทอร์เนตเท่านั้น โดยเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.thเข้าไปที่ “รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้น ม.1” แล้วด าเนินการดังนี้ 

  1. พิมพ์ข้อมูลลงในใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ผู้สอบได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ก่อนบันทึกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ (save ข้อมูล)เพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเข้า
ไปยืนยันสิทธิ์ซ้ า หรือแก้ไขข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ได้อีก นอกจากเข้าไปสั่งพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ได้เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น 
  2. บันทึกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ (save ข้อมูล)   
  3. สั่งพิมพ์ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ออกมา  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการมอบตัว  
  4. สั่งพิมพ์ใบช าระเงินยืนยันสิทธิ์ออกมา เพื่อน าไปช าระเงินยืนยันสิทธิ์จ านวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  5. เมื่อผู้สอบได้ไปช าระเงินยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง (ส่วน
ส าหรับธนาคาร) ไว้ ส าหรับท่อนบน (ส่วนส าหรับผู้สอบได้) ให้ผู้สอบได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  

 

  หมายเหตุ ผู้ที่ได้ช าระเงินยืนยันสิทธิ์จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไว้แล้ว เมื่อเข้า
ศึกษาในโรงเรียนสาธิต จะไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 หากมีส่วนต่างทางโรงเรียน
จะคืนเงินให้ในภายหลัง และหากรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินไว้แล้ว แต่มีการสละสิทธิ์ในภายหลัง โรงเรียน
สาธิตจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ 

การมอบตัวนักเรียน 

  1. ผู้สอบได้ตามประกาศรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินยืนยัน
สิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้น านักเรียนมามอบตัวกับทางโรงเรียนในวันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์
2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิต 
ทั้งนี้ หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ในวันมอบตัวนักเรียน ให้ผู้สอบได้ทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่  
                     3. ในวันมอบตัวให้ผู้ปกครองเตรียมเงินประมาณ 5,000 บาท เพื่อช าระค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน เข็มขัด 
เครื่องหมาย โบว์ และอ่ืน ๆ 
                     4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาในวันมอบตัวนักเรียน 
                               4.1 ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และหลักฐานการช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
                               4.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) จากโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 

/4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน… 
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                               4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
                               4.4 หลักฐานการศึกษา 
                                4.4.1  หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
                                4.4.2  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6)  

หมายเหตุ หลักฐานการศึกษาตามข้อ 4.4 ให้นักเรียน หรือผู้ปกครองน าส่งที่ห้องทะเบียน โรงเรียนสาธิต ชั้น 2  
อาคาร 11 โรงเรียนสาธิต ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากไม่น าส่งหลักฐานดังกล่าว ภายในวันที่ก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 

รายช่ือผู้สอบได้ส ารองช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประเภทท่ัวไป  (เรียงตามล าดับคะแนน)  

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63100029 ชาย สิริโรจน ์ พันทสิริ 
2 63100309 หญิง ภิญญ์พลอย พรมสู 
3 63100040 ชาย ทศธรรม สุวรรณมณ ี
4 63100137 หญิง บุญญาภา ตันวินิตกุล 
5 63100204 หญิง ธัญยปวีณ์ จันทรโชติ 
6 63100177 ชาย ฮาดีม มาสะพันธ์ 
7 63100593 หญิง นาตาชา เบญจดารา 
8 63100349 หญิง อิบติซาม เจะหะ 
9 63100214 หญิง นูรีดาเนีย ไชยทวีวงศ ์
10 63100300 ชาย วาริส ศรีศรยุทธ์ 
11 63100135 ชาย เฟาซี ยุทธิปูน 
12 63100494 หญิง ณิชชา กาญจนบุรพิภพ 
13 63100468 หญิง นาฎา กองบก 
14 63100191 หญิง พิมพ์วลัญช์ สุวรรณ 
15 63100488 หญิง นัสนีน สายวารี 
16 63100013 หญิง ฤดี ตันเจริญ 
17 63100890 หญิง ณัฐปารย์ ทองไกร 
18 63100741 ชาย อธิป ประทาน 
19 63100588 ชาย อัซรอน สะอิ 
20 63100487 หญิง หทัยชนก พรหมด า 

 

 

/นูรอาวาติฟ… 
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
21 63100289 หญิง นูรอาวาติฟ ยุโส ้
22 63100526 หญิง ณัชชา เจริญจาตุรงค์ 
23 63100225 หญิง ซันนี สารี 
24 63100066 หญิง อัสนา ทองเฝือ 
25 63100465 หญิง จิรวดี วงศ์นราสิน 
26 63100120 ชาย ภวัต ขันทองดี 
27 63100254 หญิง ปริษฐา อุสมา 
28 63100005 ชาย เกษมพันธุ์ บุญทอง 
29 63100420 หญิง จิตติมนต์ อรุณรัตนา 
30 63100725 หญิง อชิรญา เทพยจาย 

 

  ผู้ที่สอบได้ส ารองตามประกาศรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม) เพ่ือรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ช าระเงินยืนยันสิทธิ์ และมอบตัว  
หากผู้ที่สอบได้มารายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม)  
ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.th 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                                     ประกาศ ณ วันท่ี  12  ธันวาคม พ.ศ. 2562   

(ลงชื่อ)              เอกรินทร์  สังข์ทอง 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 
     

   

         ส าเนาถูกตอ้ง                                

                     บัณฑิต   /ร่าง 
  (นายกูอีรวน  มาหะมะเซ็ง)                           กูอีรวน  /พิมพ์ 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     ธเนศ  /ทาน 

 

 

http://satit.pn.psu.ac.th/

