
(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน                      

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย)            
ประจําปีการศึกษา 2561 

---------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560  เรื่อง โครงการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและ
กลุ่มเป้าหมาย) ประจําปีการศึกษา 2561 นั้น 
  บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการ
รับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล บัตรประจําตัวประชาชน สาขาวิชา 

1  นาย ฮาฟิส   หามะ 1959900633750 ภูมิศาสตร ์

2  นาย อิรฟาน  ตีมุง 1940100209947 บริหารธุรกิจ 

3  นางสาว ฟะห์มี   ซอดีส 1949800142746 บริหารธุรกิจ 
4  นางสาว รอซือนี  ลียะ 2950601045678 บริหารธุรกิจ 
5  นางสาว อาซีซะ  มะลาเฮ็ง 1950800016556 บริหารธุรกิจ 
6  นางสาว ซอแลฮ๊ะ  ยิบต ี 1919900252420 บริหารธุรกิจ 

 7  นาย สุรศักดิ์  ขะมิมะ 1949900349351 บริหารธุรกิจ 

8  นางสาว ปนัสยา  ยะมิโดย 2900401024707 บริหารธุรกิจ 

9  นาย อารีเพ็น  สะแลแม 1959900645677 บริหารธุรกิจ 
10  นางสาว ฟาราซีลา  มานะ 1960200164244 บริหารธุรกิจ 
11  นางสาวคัสมีร์  อุสมัน 1969900323572 บริหารธุรกิจ 
12  นายธนกฤต  ชุมนุมมณี 1959900645791 บริหารธุรกิจ 

13  นางสาว กนกวรรณ  เส็นสน ิ 1900301226113 การจัดการสารสนเทศ 

14  นางสาว อาบีบะ  สังขาว 1920301193398 การจัดการสารสนเทศ 

15  นางสาว ฟัตรียะห์  ตูหว ี 1950500197202 การจัดการสารสนเทศ 
16 นาย ฮาพีซี  วิชา 1950500193240 การจัดการสารสนเทศ 
17 นางสาว ฮาซูรา  ตาตา 1960600170551 การจัดการสารสนเทศ 
18 นางสาว นาซีมี  หะมะบากา 1960200163400 การจัดการสารสนเทศ 

19 นาย นิอิลฮัม  บินอาแซ 1960200169513 การจัดการสารสนเทศ 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล บัตรประจําตัวประชาชน สาขาวิชา 

20 นางสาว ลีลาวดี  ศรีธรรมกุล 1959900644930 การจัดการสารสนเทศ 
21 นางสาว นาเดีย  มะ 1961300042591 การจัดการสารสนเทศ 
22 นางสาว รูวัยดา  กานุง 1960700094679 การจัดการสารสนเทศ 
23 นางสาว อารุสนา  สะโฮะ 1960600184528 การจัดการสารสนเทศ 

24 นางสาว มาตา  หนิมุสา 1909802429481 ประวัติศาสตร์ 

25 นางสาว ฟารีดา  โส๊ะ 1900301226687 ประวัติศาสตร์ 

26 นางสาว นัสรีน  มะมิง 1950600225348 ประวัติศาสตร์ 
27 นางสาว ดวงหทัย  ถานันด ี 1969900331982 ประวัติศาสตร์ 

    28 นางสาว บารีด๊ะ  บินโต๊ะหีม 1900901221546 แขนงวิชาสังคมวิทยา 
29 นางสาว นัญวา  จาโรจน์มะ 1900501136941 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

30 นางสาว นูร์ไลฬา  วาแมดีซา 1950601242301 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

31 นางสาว อัสมา  มามะ 1949800148621 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

32 นางสาว กีรติกานต์  ฉิมกลาง 1900101270569 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

33 นางสาว จินตนา  วุฒิไกร 1819900288425 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

34 นางสาว เบญจมาภรณ์  สุดถือ 1809800158449 แขนงวิชาสังคมวิทยา 

35 นางสาว ซัลวา  สาเม๊าะเดว ี 1900601152891 แขนงวิชามานุษยวิทยา 

36 นางสาว ฮาสมะห์  จินตารา 1950300126280 แขนงวิชามานุษยวิทยา 

37 นางสาว รุสละห์  จือมือรา 1949800138919 แขนงวิชามานุษยวิทยา 

38 นางสาว สุภิญญา  โชคเหมาะ 1969900313631 แขนงวิชามานุษยวิทยา 

39 นางสาว ซูลฝา  เจะเลาะ 1901001135831 พัฒนาสังคม 

40 นาย ฮัรฟาน  ดือราแม 1940300234252 พัฒนาสังคม 

41 นางสาว อัสมะห์  วาเลาะ 1940600073564 พัฒนาสังคม 

42 นางสาว อาดีลา  กาเซะ 1959900619803 พัฒนาสังคม 

43 นางสาว อาฟีฟะห์  อาบู 1960400106051 พัฒนาสังคม 

44 นางสาว ฟาดีละห์  เจะหะ 5969500010448 พัฒนาสังคม 
45 นางสาว ซุรอยยา  หมินอาหวัง 1919900260741 พัฒนาสังคม 
46 นางสาว ฟาซีรา  เจะเลาะ 1949900358341 พัฒนาสังคม 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล บัตรประจําตัวประชาชน สาขาวิชา 
47 นางสาว นนธิญา  จินดาราม 1104200096576 พัฒนาสังคม 
48 นาย มูฮําหมัด อาฟิก  ยา 1969900322959 พัฒนาสังคม 
49 นางสาว มาซือนะห์  มะสะ 1950601241886 พัฒนาสังคม 
50 นางสาว มูรณี  นิลพัฒน ์ 1940100204767 พัฒนาสังคม 
51 นางสาว อาดาวียะห์  จูนิ 1960500339970 ภาษาและวรรณคดีไทย 
52 นางสาว ซูไวบ๊ะ  ดางา 1960600188019 ภาษาและวรรณคดีไทย 
53 นางสาว สารีนิง  เจะแว 1941100058869 ภาษาและวรรณคดีไทย 
54 นางสาว นาเดีย  อาแว 1940500146063 ภาษาและวรรณคดีไทย 
55 นางสาว ฮานาน  อาสาบาโงย 1950600223311 ภาษาและวรรณคดีไทย 
56 นางสาว นาญูวา  หัดเอียด 1909802373257 ภาษาและวรรณคดีไทย 
57 นางสาว ฟีเราะห์  สรรเพชร 1929900690125 ภาษาและวรรณคดีไทย 
58 นางสาว ฮามีลา  แวกาจิ 2960601035095 ภาษาและวรรณคดีไทย 

59 นางสาว ซัลยา  เหมเย๊ะ 1901001140095 ภาษาและวรรณคดีไทย 

60 นางสาว นววรรณ  อินทมโน 190010278225 ภาษาและวรรณคดีไทย 

61 นางสาว ทรรศิกา  นุเคราะห์ชล 1960501353844 ภาษาและวรรณคดีไทย 

62 นางสาว อาตีก๊ะ  คงยุนุ้ย 1900401146677 ภาษาเกาหลี 

63 นางสาว อุลญา  ง๊ะสมัน 1910500152721 ภาษาเกาหลี 

64 นางสาว อนันตญา  ภูริจิตโต 1949900374398 ภาษาเกาหลี 

65 นางสาว อมราวดี  จันทร์เอิบ 1969900309529 ภาษาเกาหลี 

66 นางสาว อัญชลิกา  บุญสร้าง 1900101263180 ภาษาเกาหลี 

67 นาย มะซัยดี  มะแซ 1950500180091 ภาษามลายู 

68 นางสาว พอตีเม๊าะ  ปูโปะ 1961100128344 ภาษามลายู 

69 นางสาว อามีเนาะ  โต๊ะเตียะ 1960600184871 ภาษามลายู 

70 นางสาว มาดีฮะ  สาหะ 1961100127771 ภาษามลายู 

71 นาย อานูวา  แวบูละ 1949900331648 ภาษามลายู 

72 นางสาว ดารีนา  บินลาเต๊ะ 1909802400831 มลายูศึกษา 

73 นางสาว ยาวารี  ปีเย๊าะ 1950300142455 มลายูศึกษา 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล บัตรประจําตัวประชาชน สาขาวิชา 

74 นางสาว อัซมาร์  ดือราแม 1950100237525 มลายูศึกษา 

75 นางสาวนุชจมา  กาเจคอเลาะ 1900601152204 มลายูศึกษา 

76 นางสาว ฟีรเดีย  หะยีสาและ 1959900684460 มลายูศึกษา 

77 นางสาว นัจมีย์  บินล่าเต๊ะ 1901401038336 มลายูศึกษา 

78 นางสาว นาบีละห์  ยา 1961100132392 มลายูศึกษา 

79 นางสาว อิตีซัม  บินหะยีเลาะ  1969900322347 ภาษาญี่ปุ่น 

80 นางสาว กฤตยา  เส้งหวาน 1949900373286 ภาษาญี่ปุ่น 

81 นางสาว อัสมาร์  วงศาขนัท 1919900244460 แขนงวิชาภาษาอาหรับ  

82 นาย นภดล  เห็มเด็น 1900401145182 แขนงวิชาภาษาอาหรับ  

83 นางสาว เจ๊ะอามีเนาะ  อาล ี 1950500190496 แขนงวิชาภาษาอาหรับ  
84 นางสาว พนิดา  เซ็ง 1960100161472 แขนงวิชาภาษาอาหรับ  
85 นาย อันอารีฟีน  เบ็ญอิสริยา 1949900360419 แขนงวิชาภาษาอาหรับ 

86 นางสาว ฟารีดา  แหละตี 2909801050835 แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 

87 นางสาว ซีตีซอลีฮะห์  เต๊ะปูยู 1910100197078 แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 

88 นาย ฟิกรี  สารีกะ 1961100131540 แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 
89 นาย นาซูวัน  กาเซ็ง 1960500338396 แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 

90 นางสาว อาภัสรา  ขาวเต็มดี 1909802338681 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส 
91 นางสาว ชนันต์ดา  อาแวดีเยาะ 1949800141677 ภาษาอังกฤษ 
92 นางสาว ฟาเดีย  มะเซ็ง 1960501358285 ภาษาอังกฤษ 

93 นางสาว ซัลวานี  สุหลงเส็น 1969900298209 ภาษาอังกฤษ 

94 นางสาว สุลัยลา  มะสะ 1900501138838 ภาษาอังกฤษ 

95 นางสาว ศุจีภรณ์  ลูกเหล็ม 1819900300450 ภาษาอังกฤษ 

96 นางสาว อัสรีณา  หยาหล ี 1919900233514 ภาษาอังกฤษ 

97 นางสาว ยุสณีย์  เล็งฮะ 1960100167314 ภาษาอังกฤษ 

98 นางสาว ดวงเทียน มุสิกาญจน ์ 1900101249888 ภาษาอังกฤษ 

99 นางสาว ซูฟีการ์  เซ๊ะ 1961100123245 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 

100 นาย ตรีมีซีย์  กูโน 1949900349857 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล บัตรประจําตัวประชาชน สาขาวิชา 

101 นางสาว วทิพร  เครือพันธุ ์ 1900201110032 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 

102 นาย อาริฟ  หลังยาหน่าย 1919900257308 สังคมสงเคราะห์ 

103 นางสาว รุสดา  ดอเลาะ 1959900645103 สังคมสงเคราะห์ 

104 นางสาว นิอัสเมาะห์  นิเดฮะ 1940300240244 สังคมสงเคราะห์ 

105 นางสาว คอฟเสาะห์  แวบือซา 1969900308981 สังคมสงเคราะห์ 

106 นางสาว นูรีตา  กอเดร์ 1961100131612 สังคมสงเคราะห์ 

107 นางสาว นุรอัยนี  หมานแล๊ะ 1900401141519 สังคมสงเคราะห์ 

108 นางสาว รุสนี  สิเดะ 1941000296059 สังคมสงเคราะห์ 

109 นางสาว คอรีเย๊าะ  เปาะหารง 1950601244974 สังคมสงเคราะห์ 

110 นางสาว ซอฟัต  มะแซ 1960200151355 สังคมสงเคราะห์ 

111 นางสาว นูรมา  ดอฆอ 1959900664353 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

112 นางสาว อาอีเซาะห์  สาและ 1940101252579 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

113 นางสาว นายีหะฮ์  สุกุงสารี 1961200097955 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

114 นางสาว ยูไรฟะห์  เราะสู 1950600225861 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

115 นาย อามีน  เล็มโดย 1910200068610 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

116 นาย ภูมินทร์  ชอบงาม 1909802431265 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

117 นาย ซูไรมี  ดือรามะ 1949900350944 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

118 นางสาว ซูนีซ๊ะ  ยูโซ๊ะ 1969900304365 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

119 นาย พีระพงค์  ดํามาก 1900401141942 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

120 นางสาว นูรฟิฎรี  บือซา 1940701133201 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน 

121 นางสาว ลักขณา  แสงแพร้ว 1809900962177 ปรัชญาและศาสนา 
 
  
 
   
 

 
 
 



จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  เข้ารับรหัสผ่านสําหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 
    (Clearing-house) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th  และยืนยัน
สิทธิ์ในระบบ (Clearing-house) ระหว่างวันท่ี 19-22 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย www.tcas.cupt.net   ส่วนเอกสารการเตรียมตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561   ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.pn.psu.ac.th 
หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561”  
   
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   23   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
                                           (ลงชื่อ)                พัชรียา  ไชยลังกา 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
             สําเนาถูกต้อง 

  
          (นางณัฐพร  อ่ิมอุไร) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ                                                          ณัฐพร/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
 
 
 
 
 

 


