
 

 

(ส าเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………. 

  ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่  30 สิงหาคม 2562 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข๎าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น บัดนี้การก าเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผล
การสอบเสร็จสิ้นเรียบร๎อยแล๎ว จึงประกาศรายชื่อผู๎สอบได๎ และผู๎สอบได๎ส ารอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังรายชื่อ
ตํอไปนี้ 

รายช่ือผู้สอบได้ ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63410005 หญิง ณัฐธยาน์ วิพุฑฒิกุลวาทย์ 
2 63410010 ชาย อภิวิชญ์ ตันติศุภชัย 
3 63410017 ชาย อดี๊ป หีมสุหรี 
4 63410028 ชาย วิชยุตม์ พันธ์พฤกษ์ 
5 63410031 หญิง ภัทร์นรินท์ บัวขาว 
6 63410037 หญิง ณิชตา ลิ้มกุล 
7 63410045 ชาย กานต์ทอง หนูทอง 
8 63410058 ชาย ธนฉัตร บุญละเอียด 
9 63410059 หญิง วรฤทัย ชูจันทร์ทอง 
10 63410064 หญิง ธัญสิริ ศรีพงษ์ 
11 63410071 หญิง วรัญญา อินหมัน 
12 63410088 หญิง นูอัยม์ บนีอะหมัด 
13 63410097 ชาย ปญวัฒ จันทรจักษุ 
14 63410098 หญิง ฟิรดาว บือราเฮง 
15 63410118 ชาย อามาล สะมาแอ 

  

 

/นัทธมน ….  
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
16 63410123 หญิง นัทธมน คงเทียบ 
17 63410148 หญิง มัญชุนันท์ ยี่สิ้น 
18 63410163 ชาย ธนชัย เจียรนัย 
19 63410165 ชาย สัณหณัฐ มั่นคง 
20 63410168 หญิง วรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 
21 63410175 ชาย ดาเนียล สะแม 
22 63410191 ชาย ราฟเฟล นิยมเดชา 
23 63410202 หญิง วีอาร์ม จะปะกียา 
24 63410204 หญิง นิภัทรียา มะเยะ 
25 63410206 หญิง ณัฐณิชา จิรรัตนโสภา 
26 63410216 หญิง ภัทรวรรณ วรรณโร 
27 63410230 ชาย ณัฐวุธ แก๎วมณี 
28 63410246 ชาย ธนภณ แวและ 
29 63410247 ชาย กรีทัต ดวงคุระ 
30 63410271 หญิง นิฮุสณา นาดามัน 
31 63410274 หญิง รสิตา เจตวรานนท์ 
32 63410286 ชาย นนทพล หิรัญ 
33 63410308 หญิง จีรณา สายวารี 
34 63410325 ชาย นิซํอรีฟ สุไลมาน 
35 63410335 หญิง นาราสิริ สะมาน 
36 63410418 หญิง ศศิตา เซ๏ะ 
37 63410437 ชาย ศุภกิตต์ ศิลาลาย 
38 63410479 ชาย ณัฏฐ์ วงศ์รัตน์ 
39 63410488 ชาย สิปปกร เพชรศิราสัณห์ 
40 63410557 ชาย ฟีนิกซ์ ปาลาเรํ 

 

รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63420006 หญิง ปรัชนัน สายแถม 
2 63420007 หญิง สุพิชชา ชุมพราม 

 
 

/ปณิสรา… 
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
3 63420009 หญิง ปาณิสรา เพชรสีเงิน 
4 63420012 หญิง พรรพร จงอํอน 
5 63420014 หญิง จิรชยา ลาภวงศ ์
6 63420015 หญิง จัยดาอ์ หมันหยํอง 
7 63420021 หญิง ศศิธร ศรีบริบูรณ์ 
8 63420025 หญิง ซัรฟาณีย์ ดอเล๏าะ 
9 63420030 หญิง ตวงรัตน์ ดํานนคเรศ 
10 63420035 ชาย กฤษณ์วศิลป์ หมันหลี 
11 63420037 ชาย ภัพชยกัณฑ์ ขวัญดี 
12 63420038 หญิง ภูมิรัตน์ สุขการ 
13 63420039 หญิง อิฏฐยา ขันติคุณ 
14 63420042 หญิง ฟาตินา แปเฮาะฮีเล 
15 63420058 ชาย จิรกิต สุวรรณรัศม ี
16 63420063 หญิง นิสรีน หยงสตาร์ 
17 63420065 ชาย ซูไฮรี ราโมง 
18 63420073 หญิง ณัฏฐธิดา ปริธัญ 
19 63420078 ชาย วรเทพ ปานทน 
20 63420084 หญิง ชุติกาญจน์ วงศ์แดง 
21 63420085 ชาย กันตินันท์ ถิรพุทธิ์เอกภพ 
22 63420086 หญิง ฐิสชญา มาสิกะ 
23 63420089 หญิง ชนัญชิดา รอดศรีจันทร์ 
24 63420090 ชาย ธนกร ผิวด า 
25 63420094 ชาย ปรเมศวร์ ทีฆะพันธ์ 
26 63420095 หญืง จารุกิตติ์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 
27 63420101 หญิง ณิชกานต์ ทะประสิทธิ์จิตต์ 
28 63420103 หญิง ครีษมายัน เปรมกมล 
29 63420107 ชาย สันติสุข ฉิ้นเจริญ 
30 63420113 ชาย ฮานีฟ มินซาร์ 

 
 

/รายชื่อผู๎สอบได๎…. 
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รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63440002 หญิง กวิสรา บุญผลึก 

2 63440006 หญิง รักดี บุตร์ศรี 

3 63440031 ชาย ซารีฟ หุํนพยนต ์

4 63440032 หญิง นูรฟาดีนันท ์ พรหมจันทร์ 
5 63440035 หญิง เพชรดาว เหมมัน 

6 63440037 หญิง อุลญา ชายกุล 

7 63440039 ชาย นันทวัต แสงมณ ี

8 63440044 หญิง ภัทรวรรณ แก๎วมลทิน 
9 63440063 หญิง ณาดา บุญมาเลิศ 

10 63440073 หญิง อัซรีนี สามะอาล ี
 

รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63450008 หญิง ไปรยา หมื่นเดช 
2 63450010 หญิง นีรา พงษ์ธัญญะวิริยา 
3 63450019 ชาย คีตวรรธน์ มะโนมะยา 
4 63450020 หญิง กตัญญุตา ธารีไทย 
5 63450024 หญิง ซินนีรา หมีดเส็น 
6 63450027 หญิง ธุชดารา มุเส็มสะเดา 
7 63450031 ชาย สะนูซี ศรียาน 
8 63450032 หญิง นาดา กาเดร์ 
9 63450034 หญิง อามีนา อาแว 
10 63450040 ชาย ณฐกร โยมมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายชื่อผู๎สอบได๎…. 
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รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษามลายู (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63460002 หญิง ปวริศา จ าปีพันธุ ์

2 63460003 หญิง ฟาริด๎าร ์ ทองฉิม 

3 63460006 หญิง ตีรมีย์ สือแม 

4 63460009 ชาย ฟาอิซ มะเย็ง 

5 63460017 หญิง บุสตานีน ดือเระ 

6 63460029 หญิง ฮุษณา ยูโซ๏ะ 

7 63460030 หญิง บาริณ ี เลํงกูล 

8 63460038 ชาย ตํวนชาคีล กูบาฮา 

9 63460039 หญิง โนร์ฮาซีกีน มะรือสะ 

10 63460041 หญิง อนัสตา หมัดหลี 
 

รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทโครงการ (นักเรียนไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนเอกชน 
                    สอนศาสนาอิสลาม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
                    (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63470013 หญิง มาริสรา หะมิงมะ 
2 63470018 หญิง มัยซารําห์ เจ๏ะลาเต๏ะ 
3 63470021 หญิง นะชาฏ์ นาคเสวี 
4 63470046 หญิง ภริตา หะยีวันฮูเซ็น 
5 63470053 หญิง อูมัยราห์ เด็งนิ 
6 63470055 หญิง นัสริน แวสแลแม 
7 63470062 ชาย มุซซัมมิล กูวิง 
8 63470072 หญิง รุสนา มะดิง 
9 63470073 ชาย ซอฟฟาน อูมาร์ 
10 63470076 ชาย ดาเนียล ยือแร 
11 63470080 ชาย นิอนัส วาบา 
12 63470088 หญิง นัดดา อาศิสสกุล 
13 63470094 หญิง วาสิตา จิตตวงค ์

 

 

          /มุสตากีม…  
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
14 63470106 ชาย มุสตากีม หะยีนาเเว 
15 63470114 ชาย อัฟฎ็อล การีนา 
16 63470118 ชาย ฟิรฮาน เจ๏ะโซ๏ะ 
17 63470126 ชาย ญิบริวฬ ์ บินสะมะแอ 
18 63470127 หญิง นัสริน ศรีศรยุทธ์ 
19 63470135 ชาย อิซมีนทร์ อาบู 
20 63470170 หญิง วานีตา หะยีลาเตะ 
21 63470172 ชาย กิตตินันท์ มามะ 
22 63470176 ชาย คอยรุลอามีรีน นาวี 
23 63470182 ชาย มุสลีมีน แวสอเฮาะ 
24 63470196 หญิง มัรยัม สาและมิง 
25 63470211 ชาย อัลวาริษ มะแซ 
26 63470220 หญิง อากีละห์ กอมะ 
27 63470228 หญิง ณัฐนิชา ยูโซ๏ะ 
28 63470229 หญิง ฟิรดาว ยือราน 
29 63470231 หญิง นาดา หะยีสาอิ 
30 63470232 หญิง วันอัยมี แส๏ะเด็ง 
31 63470235 ชาย ตํวนมุฆนี โตะกูบาฮา 
32 63470240 ชาย สุลัยมาน แวนาแว 
33 63470244 หญิง รุํงนรา ฆาเราะ 
34 63470255 หญิง นัจมีย์ บริพันธ์ 
35 63470296 หญิง นิคอลีดะห์ หะยีนิมะ 
36 63470305 หญิง นูรฟาตีฮะห์ อาแว 
37 63470309 หญิง ฟาห์เดีย ปีแนบาโง 
38 63470316 ชาย อัซมาวีย์ โต๏ะเส็น 
39 63470329 ชาย นาบีล อมฤตบุตร 
40 63470346 ชาย อดิล สะมะนิ 

 

/รายชื่อผู๎สอบได๎…. 
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รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทโครงการ (นักเรียนไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนเอกชน 
                     สอนศาสนาอิสลาม) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
                     (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

 
ที ่

เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 

1 63480001 หญิง นูรอัยมี่ วาเจ๏ะ 

2 63480002 หญิง วุษกอ หีมมิหนะ 

3 63480003 หญิง อันนุร กะนอง 

4 63480016 ชาย ซอฮาบัร หมัดอะด้ า 

5 63480029 หญิง วิอาม อุปมา 
 

รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทสวัสดิการ (บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรชุมชน) 
  (เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียน 
1 63420055 หญิง ทาบิธา เต๎าแก๎ว ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

2 63420076 ชาย จิรายุ แก๎วมีศรี ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

รายช่ือผู้สอบได้  ประเภทสวัสดิการ (ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต)  
                    (เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียน 
1 63450025 ชาย อินอาม โต๏ะจิ ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

 

หมายเหตุ  ผู๎ที่สอบได๎ประเภทสวัสดิการชมรมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต เมื่อได๎ยืนยันสิทธิ์ และช าระเงิน 
              ยนืยนัสิทธิ์ไว๎แล๎ว ไมํสามารถสละสิทธิ์เพ่ือยนืยนัสิทธิ์และช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ประเภททัว่ไป 

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
  ผู๎ที่สอบได๎ตามประกาศรายชื่อดังกลําวข๎างต๎น ให๎รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
ในระหวําง วันที่ 13-19ธันวาคม 2562 หากไมํรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินยืนยันสิทธิ์ตามวันที่ก าหนด  
ถือวําสละสิทธิ์ 

วิธีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
  ยืนยันสิทธิ์ผํานระบบอินเทอร์เนตเทํานั้น โดยเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.th เข๎าไปที่ “รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้น ม.4” แล๎วด าเนินการดังนี้ 

/1. พิมพ์ข๎อมูล … 

 
 

http://satit.pn.psu.ac.th/
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  1. พิมพ์ข๎อมูลลงในใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ และให๎ผู๎สอบได๎ตรวจสอบความ
ถูกต๎องของข๎อมูล กํอนบันทึกข๎อมูลการยืนยันสิทธิ์ (save ข๎อมูล)เพราะหลังจาก save ข๎อมูลแล๎วจะไมํสามารถเข๎า
ไปยืนยันสิทธิ์ซ้ า หรือแก๎ไขข๎อมูลการยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ได๎อีก นอกจากเข๎าไปสั่งพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ได๎เพียงอยํางเดียว
เทํานั้น 
  2. บันทึกข๎อมูลการยืนยันสิทธิ์ (save ข๎อมูล)   
  3. สั่งพิมพ์ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ออกมา  เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานส าหรับการมอบตัว 
  4. สั่งพิมพ์ใบช าระเงินยืนยันสิทธิ์ออกมา เพื่อน าไปช าระเงินยืนยันสิทธิ์จ านวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  5. เมื่อผู๎สอบได๎ไปช าระเงินยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารแล๎ว ธนาคารจะเก็บหลักฐานทํอนลําง (สํวน
ส าหรับธนาคาร) ไว๎ ส าหรับทํอนบน (สํวนส าหรับผู๎สอบได๎) ให๎ผู๎สอบได๎เก็บไว๎เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  

 

  หมายเหตุ  ผู๎ที่ได๎ช าระเงินยืนยันสิทธิ์จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) ไว๎แล๎ว เมื่อเข๎า
ศึกษาในโรงเรียนสาธิต จะไมํต๎องช าระคําธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 หากมีสํวนตํางทางโรงเรียน
จะคืนเงินให๎ในภายหลัง และหากรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินไว๎แล๎ว แตํมีการสละสิทธิ์ในภายหลัง โรงเรียน
สาธิตจะไมํคืนเงินจ านวนดังกลําวไมํวํากรณีใด ๆ 

การมอบตัวนักเรียน 

    1. ผู๎สอบได๎ตามประกาศรายชื่อดังกลําวข๎างต๎น  ได๎รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินยืนยัน
สิทธิ์ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว ให๎บิดาหรือมารดาเป็นผู๎น านักเรียนมามอบตัวกับทางโรงเรียนในวันเสาร์ที่  22  กุมภาพันธ์
2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห๎องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิต 
ทั้งนี้หากไมํมามอบตัวตามวันเวลาดังกลําวข๎างต๎นถือวําสละสิทธิ์ 

2. ในวันมอบตัวนักเรียน ให๎ผู๎สอบได๎ทุกคนแตํงกายด๎วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยูํ 
3. ในวันมอบตัวให๎ผู๎ปกครองเตรียมเงินประมาณ 5,000 บาท เพื่อช าระคําสมาชิกชมรมผู๎ปกครอง 

และครูโรงเรียนสาธิตฯ และเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน เข็มขัด  
เครื่องหมาย โบว์ และอ่ืนๆ 
                    4. เอกสารและหลักฐานที่จะต๎องน ามาในวันมอบตัวนักเรียน 
                              4.1 ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และหลักฐานการช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
                              4.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) จากโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยูํ 
                              4.3 ส าเนาทะเบียนบ๎านของนักเรียน บิดา และมารดา จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต๎อง)  
                              4.4 หลักฐานการศึกษา 
                                         4.4.1หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร๎อมส าเนา 1 ชุด  
(รับรองส าเนาถูกต๎อง) 
                                         4.4.2 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6)  
หมายเหตุ หลักฐานการศึกษาตามข๎อ 4.4 ให๎นักเรียน หรือผู๎ปกครองน าสํงที่ห๎องทะเบียน โรงเรียนสาธิต ชั้น 2  
อาคาร 11 โรงเรียนสาธิต ภายในวันที่ 10เมษายน 2563 ทั้งนี้หากไมํน าสํงหลักฐานดังกลําวภายในวันที่ก าหนด 
ถือวําสละสิทธิ์ 

/รายชื่อผู๎สอบได๎ส ารอง….. 
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รายช่ือผู้สอบได้ส ารอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ประเภทท่ัวไปแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เรียงตามล าดับคะแนน) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63410272 หญิง จารวี รังสสฤษดิ์ 
2 63410006 ชาย นะอีม มาลิกุลสลาม 
3 63410066 หญิง ณิชกานต์ จิรธัญวงษ ์
4 63410219 หญิง สุกัญญา ไวกระโทก 
5 63410074 หญิง นิรดา แกสมาน 
6 63410102 ชาย อินอาม สาและ 
7 63410260 ชาย ชัยวัฒน ์ ทั่วถวิล 
8 63410132 ชาย นรวิชญ ์ มาลีวัด 
9 63410034 หญิง ฟารํา วารีสมาน 
10 63410229 ชาย ธีรภัทธ ์ ประยูรวงศ์ 
11 63410344 หญิง นัสรีน แดงคง 
12 63410266 ชาย สิรวิชญ ์ มาถนอม 
13 63410423 หญิง ตักวา เซงแว 
14 63410442 ชาย นพรุจ คงแก๎ว 
15 63410044 หญิง พิมพ์วนา ละอองผล 
16 63410256 ชาย ภานุพงศ์ แก๎วประมูล 
17 63410111 หญิง ชนิตา จีนธาดา 
18 63410002 หญิง ภัคพสุตม์ กันทรากรณ์ 
19 63410259 หญิง ปราณปรียา แก๎วประทุม 
20 63410345 หญิง จั๊ฟนีย์ สะมาแอ 
21 63410458 ชาย มุณซีรีน โตะลู 
22 63410282 หญิง ณัฐฐิภร สาเเม 
23 63410443 ชาย วีรพัฒน์ เทพโซะ 
24 63410356 ชาย กอฟฟารี่ หมาดทิ้ง 
25 63410137 หญิง เครือวัลย์ จันแดง 
26 63410063 หญิง อัมภิณี หวานจิตต์ 
27 63410228 ชาย แดนคณิต ขวัญน๎ุย 

 
 

/ปัญญดา…  



10 
 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
28 63410072 หญิง ปัญญดา ชํวยธรรมรัตน ์
29 63410281 หญิง นูรีณ ยูโซะ 
30 63410355 ชาย นัซรอน หนูหนุด 

 

รายช่ือผู้สอบได้ส ารอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทท่ัวไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (เรียงตามล าดับคะแนน) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63420074 หญิง จินต์จุฑา สวยยะลา 
2 63420075 หญิง ณฐภัส พูนไพโรจน์ 
3 63420055 หญิง ทาบิธา เต๎าแก๎ว 
4 63420116 ชาย วิชญสิทธิ ์ ศรประสิทธิ์ 
5 63420041 ชาย พุฒิพงศ์ ศรีสุวิทย์วงศ์ 
6 63420043 หญิง กาญจนา และตี 
7 63420088 หญิง ตัสนีม สุวรรณชมภ ู
8 63420008 ชาย อับดุลฮากีม มะดาวา 
9 63420106 หญิง นิสรีน ยิงทา 
10 63420072 หญิง ฟาตีฮา ยูโซ๏ะ 

 

รายช่ือผู้สอบได้ส ารอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทท่ัวไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (เรียงตามล าดับคะแนน) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63440049 หญิง วานิดา เจ๏ะแว 

2 63440025 หญิง โรสลีนา นิฮะ 

3 63440070 หญิง นัซมี ดิษฐาภินันท ์

4 63440007 หญิง รมิดา นนท์ธีระบวร 

5 63440009 ชาย พรหมเดชะ ณ นคร 

 
 

/รายชื่อผู๎สอบได๎ส ารอง… 
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รายช่ือผู้สอบได้ส ารอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทท่ัวไป  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น (เรียงตามล าดับคะแนน) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63450011 หญิง ศิริกาญจน ์ ศิริครินทร์ 

2 63450026 ชาย สวิตต ์ สร๎อยเสริมทรัพย์ 

3 63450004 หญิง กรกช บุญด า 

4 63450016 หญิง ฟาตินน ี หะยีสาและ 

5 63450007 ชาย ณพงศ์ นิลประเสริฐ 
 

รายช่ือผู้สอยได้ส ารอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ประเภทท่ัวไป  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษามลาย ู(เรียงตามล าดับคะแนน) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63460007 ชาย ฟาฮาล สวาหลัง 
2 63460019 หญิง ฟิรดาวส์ ดะแซสาเมาะ 
3 63460033 หญิง อามีรา ละหะมะ 
4 63460011 หญิง ไหมดีน๏ะ เเสละอาเหล็ม 
5 63460031 หญิง ซูรายดา อีซอ 

 

รายช่ือผู้สอบได้ส ารอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประเภทโครงการ (นักเรียนไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนเอกชน 
         สอนศาสนาอิสลาม)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63470029 หญิง สุวนีย ์ อาแวตาโละ 

2 63470014 หญิง ฮาซานะห ์ สาและ 

3 63470173 ชาย อับดุลฮากิม กุลตามา 

4 63470303 หญิง ตํวนฮานาน อัลยุฟรี 

5 63470217 หญิง นรูญาลีละฮ ์ มุทาน ิ

6 63470058 หญิง นดา บือราเฮง 

7 63470078 หญิง มัยซูน ช านาญนา 
 

/วรพล …. 
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ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
8 63470338 ชาย วรพล แมงทอง 

9 63470188 หญิง วารดาห ์ ยูโซะ 

10 63470245 หญิง ยุรนีย์ แสงสุทรรศน ์

11 63470031 หญิง สีตีอัยซะห ์ ดอเลาะตาเฮ 

12 63470093 ชาย บุรฮานุดดีน เปาะสูอาแว 

13 63470163 หญิง นะดา สะตาปอ 

14 63470193 ชาย ฟาอีซ ระเซาะ 

15 63470156 หญิง นัซณีน แหละหลีหมีน 

16 63470019 หญิง อัสณีฟา อับดุลรอมัน 
 

ผู้สอบได้ส ารอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประเภทโครงการ  (นักเรียนไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนเอกชน 
          สอนศาสนาอิสลาม)แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์   
          (เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร) 

ที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เพศ ชื่อ นามสกุล 
1 63480022 หญิง อิมตีนาน ดาตู 
2 63480009 ชาย มูฮ าหมัดอัซฮาม มะแซ 
3 63480015 หญิง จัสติน คัชรินทร์ 

 

  ผู๎ที่สอบได๎ส ารองตามประกาศรายชื่อดังกลําวข๎างต๎น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จะประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม) เพ่ือรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ช าระเงินยืนยันสิทธิ์และมอบตัว หากผู๎ที่สอบได๎มารายงานตัว  
ไมํครบตามจ านวนที่ประกาศ ทั้งนี้สามารถติดตามประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม) ได๎ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://satit.pn.psu.ac.th 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

                                        ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

         ส าเนาถูกตอ๎ง                                

                     บัณฑิต   /รําง 
  (นายกูอีรวน  มาหะมะเซ็ง)                           กูอีรวน  /พิมพ์ 
   เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป                     ธเนศ  /ทาน 

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

