รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310001
641240310002
641240310003
641240310004
641240310005
641240310006
641240310007
641240310008
641240310009
641240310010
641240310011
641240310012
641240310013
641240310014
641240310015
641240310016
641240310017
641240310018
641240310019
641240310020
641240310021
641240310022
641240310023
641240310024
641240310025
641240310026
641240310027
641240310028
641240310029
641240310030
641240310031

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวธราภรณ์
อริยะพงศ์
นางสาวสุภิตา
ไชยโป
นางสาวสุวีนา
ยูโซ๊ะ
นางสาวจีฟาร์น
สาและ
นางสาวนันทวรรณ
ทองรัตน์
นางสาวสุจิตรา
อินทรพันธ์
นายซัยนุบดิน
จินตรา
นายสานิตย์
ศิริกุลชัยกิจ
นางสาวศิรินทรา
ทรัพย์ยังเจริญ
นางสาวจิตมณี
เลียงประสิทธิ์
นางสาวปุริมปรัชญ์
ศรีหมาน
นางสาวกมลชนก
เซ่งสวัสดิ์
นายภานุวัฒน์
วรจินต์
นายพุทธิชัย
นิลเพ็ชร์
นางสาวภัศรากร
ไชยสองแก้ว
นายชุมพล
ผสมทรัพย์
นางสาวมาริษา
จันทรปาน
ว่าที่ ร.ต.ธีรเดช
เกษตรสุนทร
นางสาวมัลลิกา
จิตตอารีย์
ว่าทีร่ ้อยตรีเรวัต
เบ็นหมาด
นางสาวพิมพกานต์
ปัจจันตวิวัฒน์
นางสาวสุนิสา
กุลสิริโรจนพงศ์
นางสาวมยุรี
มูเก็ม
นางสาวธนาภรณ์
ไกรศิริ
นายธนิน
เมืองจีน
นางสาวจุฑารัตน์
แก้วงาม
นางสาวอัมมีณี
ฮาบิ
นางสาวนายุวา
แลนิ
นางสาวภัทราพร
แสงทวี
นายพงศธร
ทองทัย
นางสาวธนพร
จันทร์เมือง

หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310032
641240310033
641240310034
641240310035
641240310036
641240310037
641240310038
641240310039
641240310040
641240310041
641240310042
641240310043
641240310044
641240310045
641240310046
641240310047
641240310048
641240310049
641240310050
641240310051
641240310052
641240310053
641240310054
641240310055
641240310056
641240310057
641240310058
641240310059
641240310060
641240310061
641240310062

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุรีย์รัตน์
อาพันสุข
นางสาวจุฑารัตน์
แก้วดา
นางสาวอรุณี
รัตนะ
นางสาวณภามาศ
หนูคงบัตร
นางสาวสุธีญา
พรหมมาก
นายธนวัต
จางอิสระกุล
นางสาวธัญชนก
สุวรรณวงศ์
นางสาวปวีณา
สารประดิษฐ์
นางสาวหทัยชนก
บุญสวัสดิ์
นางสาวผลดา
หนูประพันธ์
นางสาวกมลพรรณ
มโนวิไลกุล
นางสาวดารักษ์
บุตรรักษ์
นางสาวสุพัฒสิริ
อินทฤกษ์
นางสาวซูไรดา
สะนิ
นางสาวธิดารัตน์
ยงยศยิ่ง
นางสาวอังคณา
อินทะจันทร์
นายสุทธิพงศ์
อยู่ดวง
นางสาววิลันดา
หวันชิตนาย
นายฮัยศัม
สาแม
นายวุฒิชัย
ทองจริง
นางสาววนิตา
ปานทอง
ว่าที่ ร.ต.ชูสิทธิ์
จันแดง
นางสาวณปภัช
สุวรรณโณ
นางสาวปริยาภัทร
คงทอง
นายยับบาสร์
เส็นเด
นางสาวณัชชา
กรดเต็ม
นางสาวณัฐฌาพัชร์
นิลเพ็ชร์
นายเดชปราช
เจริญปัญญารัตน
นางสมฤทัย
มีแสงนิล
นายฮามีดี
เจะมูซอ
นางสาวจิราวรรณ
ดีเบา

หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310063
641240310064
641240310065
641240310066
641240310067
641240310068
641240310069
641240310070
641240310071
641240310072
641240310073
641240310074
641240310075
641240310076
641240310077
641240310078
641240310079
641240310080
641240310081
641240310082
641240310083
641240310084
641240310085
641240310086
641240310087
641240310088
641240310089
641240310090
641240310091
641240310092
641240310093

ชื่อ - นำมสกุล
นายกฤต
นางสาววิริญญา
นายภาคภูมิ
นางสาวเกศินี
นางสาวพิมพิมล
นางสาวอัมพวัน
นางสาวสุพัตรา
นายสุวพงศ์
นายธนกร
นางสาวกวินทิพย์
นางสาวณัฏฐิคุณ
นางสาวรสริน
นางสาวสาลินี
นางสาวอัจฉรา
นางสาวผ่องพรรณ
นางสาวณัฐกาญจน์
นางสาวปิน่ ภัทรา
นางสาวปารีดา
นางสาวสุนิสา
นางสาวจิราภรณ์
นายกิตตินันท์
นางสาวนิดทาริน
นายสันติสุข
นายกิตติคุณ
นางสาวปิยะฉัตร
นางสาวภารดี
นายซัลมาน
นางสาวกาญดา
นางสาวณัฎฐิรา
นายวุฒิชัย
นายณัฐพงศ์

ตฤณวร
หลงสวาท
กองขุนชาญ
บุญเลิศ
พวงแก้ว
ประเสริฐ
คาเอก
มณีกุล
เจริญปัญญาศักดิ์
ภูนิล
ทัฬหะวาสน์
ช่วยการ
สิงหนูดา
ช่วยชู
เสนเกตุ
กติกาวงศ์
จรัสแสงวัฒนา
มรรคาเขต
ลัทธิธรรม
มากสวัสดิ์
เกือกทอง
ธรรมเพชร
สุ้นกี้
ธานีรัตน์
สมบูรณ์
ตรีรานุรัตน์
วาแม
หนูทองแก้ว
เพชรสังข์
คงยัง
บัวคง

หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310094
641240310095
641240310096
641240310097
641240310098
641240310099
641240310100
641240310101
641240310102
641240310103
641240310104
641240310105
641240310106
641240310107
641240310108
641240310109
641240310110
641240310111
641240310112
641240310113
641240310114
641240310115
641240310116
641240310117
641240310118
641240310119
641240310120
641240310121
641240310122
641240310123
641240310124

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวมาลิษา
ยอดประดิษฐ์
นายศุภชัย
แก้วดวง
นางสาวอรหทัย
อ่อนแสง
นางสาวษุฮัยลี
โสะนุ้ย
นายชนินธร
ธนะภพ
นางสาวเรวัตตี
สะตี
นางสาวฉัตรสุดา
โกศัยกานนท์
นายอารินทร์
เด่นนิรันดร์
นายสุเมธ
ไสยผอม
นายพงศธร
สระวารี
นางสาวอรพรรณ
ขุนเจริญ
นางสาวรัตนาวดี
ศรีเลิศ
นางสาวชมมาดา
ศรีนวล
นางสาวพรทิพย์
ปริยวาทิต
นางสาวสญามล
นิลแก้ว
นางสาวมณีรัตน์
ศรีสุวรรณ
นางสาวนัสรีน
อับดุลเลาะ
นางสาวพิมพ์วลัญช์
พันธุวงษ์
นางสาวนุชาดา
เพียรประสานกิจ
นางสาวญาลีละฮ์
โสะนุ้ย
นายณัฐนนท์
สิทธิชัย
ว่าทีร่ ้อยตรีผดุงศักดิ์
สุวรรณมณี
นางสาวสุรวดี
สาหมีด
นายเชาวนัส
นวลรัตน์
นางเตือนใจ
ณารัตน์
นางวรรณวิภา
พัฒนพลชัย
นายสพวัง
มาซา
นางสาวชูขวัญ
เย็นใจชน
นางสาวจุฑารัตน์
พงศ์จันทรเสถียร
นายอับดุลฮาฟิส
สิแล
นางสาวทิพย์อรุณ
คงกลั่น

หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310125
641240310126
641240310127
641240310128
641240310129
641240310130
641240310131
641240310132
641240310133
641240310134
641240310135
641240310136
641240310137
641240310138
641240310139
641240310140
641240310141
641240310142
641240310143
641240310144
641240310145
641240310146
641240310147
641240310148
641240310149
641240310150
641240310151
641240310152
641240310153
641240310154
641240310155

ชื่อ - นำมสกุล
นายชานนท์
นางสาวสัตรียา
นางนิศากร
นางสาวกุมพาภรณ์
นางสาวจารุวรรณ์
นางสาวมาริสา
นายศตคุณ
นางสาวศตพร
นางสาวเจิดจารี
นายนันตชัย
นางสาวโสภิกา
นางสาวหิรัญยาเนตร
นางสาวปรางทิพย์
นางสาวรอสมี
นายพูรกร
นายวรชัย
นายกฤษดา
นางสาวศิริธิดา
นางสาวจรุวรรณ
นางสาวสุภาพร
นางสาวกนกพร
นายวัชระ
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวกัญญารัตน์
นายธีรภพ
นายกิติศักดิ์
นางสาวชิตาภา
นายเอกพงษ์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวมณฑนี
นายภาคภูมิ

คงซ้าย
สาโอะ
รัตนถาวร
แซ่ลิ่ม
เชาว์ชาญกิจ
อินขัน
บุญชัด
อิสระ
จุลนวล
กลับดี
แดงมณี
ดิศรพงศ์
หมื่นศักดิ์
ยะสะแต
เจ๊ะซอ
วงค์ชะนะ
หะยียามา
พันธ์ทอง
สินศิริ
แซ่ลี่
ทองคา
แซ่เฮง
พรหมเจียม
สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ
โก้วงศ์
กาญจนันท์
สุคตะ
แก้วราบ
วิทยพันธ์
ยงยศยิ่ง
แก้วประดับ

หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310156
641240310157
641240310158
641240310159
641240310160
641240310161
641240310162
641240310163
641240310164
641240310165
641240310166
641240310167
641240310168
641240310169
641240310170
641240310171
641240310172
641240310173
641240310174
641240310175
641240310176
641240310177
641240310178
641240310179
641240310180
641240310181
641240310182
641240310183
641240310184
641240310185
641240310186

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพจนลักษณ์
ตรีอุดม
นางสาวณัฐวลัญช์
นุเคราะห์วัด
นางสาวอารยา
วรวัฒน์นฤนาท
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงกัลยา
ตั้งวงศ์ศิริกุล
นางสาวกาญจนาฏ
ช่วยเกื้อ
นางสาวจันทร์ทิมา
คงเจริญสุข
นางสาวอรอนงค์
ปานแก้ว
นางสาวฑิชา
ศรีไหม
นางสาวรัชนีกร
จิรคุณากร
นางสาวศรสวรรค์
ใส่ละม้าย
นางสาวรังสินี
จุ้ยส่องแก้ว
นายมาหามะ
สะมาอุง
นางสาวมาลินี
มะโซ
นางสาวฮัรตีนี
จารง
นางสาวจุฑามาศ
บุญแก้วขวัญ
นางสาวอุษณีย์
สุวรรณ์
นางสาวกมัชชา
สุภาวะไตร
นางสาวอุไรพร
ปราบปรี
นางสาวโชติกา
ปากา
นางสาวชุติมา
สุทจิตร์
นางสาวภัทราวดี
เพชรประกอบ
นายพลิศ
จรัสประกาย
นายสุใลหมาน
สันเกาะ
นางสาวนูรฮายารต์
ลีวาเมาะ
นางสาวรอหานี
สาหวี
นายปริญญา
ถาวโรฤทธิ์
นางสาวศุภรดา
สุภาไชยกิจ
นายจักรรัตน์
พรหมบุตร
นางสาวสุทธิพร
วงศ์กิตติกุล
นางสาวสุวรพร
จุลนพ
นางมลณิชา
แก้วศรีบุญ

หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310187
641240310188
641240310189
641240310190
641240310191
641240310192
641240310193
641240310194
641240310195
641240310196
641240310197
641240310198
641240310199
641240310200
641240310201
641240310202
641240310203
641240310204
641240310205
641240310206
641240310207
641240310208
641240310209
641240310210
641240310211
641240310212
641240310213
641240310214
641240310215
641240310216
641240310217

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวตรงสรณ์
กลีบสุข
นางสาวพิชชาพร
ไชยบุตร
ว่าทีร่ ้อยตรีคมกฤช
จันทรัตน์
นางสาวสุมลรัตน์
มีคา
นายยุทธวี
เจ๊ะเละ
นางสาวปิยะรัตน์
สุวรรณนภา
นางสาวนาซนีน
บากาสะแต
นายพงษ์เทพ
จิตดวงเปรม
นางสาวรัชฎาพร
เกื้อสุข
นางสาวธนพร
บุญลือศักดิ์
นางสาวพุธิตา
รอดสง
นางสาวณัฐชนา
แก้วไฝ
นายอธิวัฒน์
ขาวสวี
นางสาวกัญกมลลักษณ์ ทองบุญ
นางสาวอัญรินทร์
อติพิมลวัฒน์
นางสาวอนุสรา
ทองคณารักษ์
นางสาวชฎารัตน์
โลจนานันท์
นางสาวนวันวัจน์
เนาว์สุวรรณ
นางสาวธัญสุดา
ศุภรานนท์
นางสาววราภรณ์
เลาหะสัมพันธพร
นางสาวภัทรพร
พวงผกา
นายพลธริษตร์
นวลใย
นายปิติพงษ์
สุคนธ์ยืนยงกุล
นายมุซาฟฟัร
อามิง
นางสาวกฤติกา
โพธิแ์ ก้ว
ว่าทีร่ ้อยตรีทรงวุฒิ
เรืองรุก
นางสาวอมรรัตน์
เธียรพิทยามาศ
นายจิระยุทธิ์
ร่วมสุข
นายวรวัฒน์
ยิ้มย่อง
นางสาวกุลวรรณ
เสนประดิษฐ์
นางสาวชุลีรัตน์
เกิดศรี

หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310218
641240310219
641240310220
641240310221
641240310222
641240310223
641240310224
641240310225
641240310226
641240310227
641240310228
641240310229
641240310230
641240310231
641240310232
641240310233
641240310234
641240310235
641240310236
641240310237
641240310238
641240310239
641240310240
641240310241
641240310242
641240310243
641240310244
641240310245
641240310246
641240310247
641240310248

ชื่อ - นำมสกุล
ว่าที่ ร.ท.อภิชัย
มาลีกัน
นางสาวดนุดา
รัตนมงคล
นางสาวไมมูน
อินตัน
นางสาวชนิกานต์
นิพัฒน์กุล
นางสาวแพรวพรรณ
พวงทอง
นางสาวอามีนี
เจ๊ะลี
นายมาหายุดิน
ดอละ
นางสาวยามีละห์
กาเร็ง
นางสาวพรทิพย์
แสงศิลป์
นางสาวทวิวรรณ
มุทะจันทร์
นางสาวสุกัญญา
กุลใส
นางสาวฮัสนะห์
บุญทวี
นางศรีสุดา
รัตนวิไล
นายวสันต์พัฒน
โกไศยกานนท์
นางสาวจิตวดี
เศียรอุ่น
นางสาวสากีนา
เคดาร์
นายปวัฒน์
วิจารณ์
นายเจริญ
วิไลรัตน์
นางสาวพัชรพรรณ
แก้วเมือง
นางสาวปัญญาภรณ์
บุญเรืองขาว
นายธีรวัฒน์
อ่อนลมูล
นางสาวโจเฟีย
ลิม
นายสมพล
ชีวมงคลกานต์
นางสาวหทัยกาญจน์
แสงทอง
นางสาวสุภาพรรณ
มั่นเหมาะ
นางสาวกองทอง
ธีระวร
นางสาวปทิตตา
แก้วเนียม
นางสาววาฮีดา
บินอิสมาอีล
นายชยุตม์
อินทรสุข
นายวิทวัส
จินตวงศ์
นางสาวชุติมณฑน์
พัฒนคุณางกูร

หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310249
641240310250
641240310251
641240310252
641240310253
641240310254
641240310255
641240310256
641240310257
641240310258
641240310259
641240310260
641240310261
641240310262
641240310263
641240310264
641240310265
641240310266
641240310267
641240310268
641240310269
641240310270
641240310271
641240310272
641240310273
641240310274
641240310275
641240310276
641240310277
641240310278
641240310279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปาลิดา
ฉิมรักษ์
นางสาวอัจฉรา
บุญพิชัย
นางสาวปวีณา
กายพันธ์
นางสาวชลิตา
จันทรัตน์
นางฤทัยรัตน์
ล่องลอย
นางสาวหทัยรัตน์
เทพภักดี
นายเตชปรัชญ์
วัฒนประพันธ์
นางสาววิไลรัตน์
เง็กเอี่ยม
นางสาวนิชชานันท์
จันทรเพชร
นางสาวอภิชญา
ขุนเพ็ชร
นางสาวรุสมีนี
กุลาม
นางสาวกฤษณา
หล่อตระกูล
นางพรรณภัทร
เหมือนพะวงศ์
นายคุณายุทธ
สังข์คง
นายชนาธิป
พัสดุสาร
นางสาวกมณชนก
หนูสิงห์
นางสาวนันท์นภัสร์
ขาวดี
นายเศรษฐศักดิ์
อนุกูล
นางสาวกาญจนามาส
มะลิผล
นางสาวพรไพลิน
อังโชติพันธุ์
นางสาวประภัสสร
สุวรรณรัตน์
นายณคนัท
รักษารักษ์
นายไกรวิชญ์
บูรณะวงค์
นางสาวสารีณี
ไชทอง
นายณัฐพฤทธิ์
ลิ่มสถาพร
ว่าทีร่ .ต.หญิงอรอุษา
อินวรรณะ
นายภัสกิตติ์
ดาช่วย
นางสาวนูรีฮาน
สาและ
นายเอกฤทธิ์
แก้วไข่
นางสาวพิมพ์ชนก
เพชรสลับศรี
นางสาวเกตกนก
เพชรประดับ

หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310280
641240310281
641240310282
641240310283
641240310284
641240310285
641240310286
641240310287
641240310288
641240310289
641240310290
641240310291
641240310292
641240310293
641240310294
641240310295
641240310296
641240310297
641240310298
641240310299
641240310300
641240310301
641240310302
641240310303
641240310304
641240310305
641240310306
641240310307
641240310308
641240310309
641240310310

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฎฐนัญ
ดาช่วย
นางสาววรวรรณ
พันเซีย
นางสาวนันทริกา
เทียมชู
นางสาวศรินทร์ญา
จังจริง
นายพิสิษฐ์
จันทรสุวรรณ
นางสาวสุทธิรักษ์
สุขพรหม
นายนรากร
แก้วมณี
นายอับดุลเลาะห์
หะยียะพา
นายนิพล
พรหมจรรย์
นายยศธร
ชีวศุภกร
นายพงศ์ภัค
ธัญญาบาล
นางสาวเขมภัสสร์
ทองสว่าง
นายรังสฤษฎ์
คงด้วง
นางสุพัตรา
ศรีทัย
นางสาวมาสนะ
ดอนิ
นางสาวนุสริน
แตมามุ
นางสาวอัจฉรา
แสงจันทร์
นางสาววรกัญณัฎฐ์
ณพิบูลย์
นางสาวญาติมา
ทับกล่า
นางสาวณัฐวรา
ชั้นสกุล
นายจิรพจน์
สังข์ทอง
นางสาวอธิญา
รัตนมา
นายศราวุฒิ
พวงมณี
นางสาวทัศนาวดี
จริยานุกูล
นางสาวรวิพร
บวชชี
นางสาวสุทธาทิพย์
บุญเรือง
นางสาวมินตรา
ประสิทธิชัยวุฒิ
นางสาวนิชานันท์
ขวัญปาน
นางสาวหทัยรัตน์
มุสิกสังข์
นางดรุณี
บิลหลี
นางสาวนัฐริษา
ลิ่มจาเริญ

หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310311
641240310312
641240310313
641240310314
641240310315
641240310316
641240310317
641240310318
641240310319
641240310320
641240310321
641240310322
641240310323
641240310324
641240310325
641240310326
641240310327
641240310328
641240310329
641240310330
641240310331
641240310332
641240310333
641240310334
641240310335
641240310336
641240310337
641240310338
641240310339
641240310340
641240310341

ชื่อ - นำมสกุล
นายธัญญา
นางสาวมริสา
นางสาวศศิกานต์
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวเกศกนก
นางสาวพรรณทิพา
นายภานุสรณ์
นางสาววนัชพร
นางสาวสิรภัทร
นายฐานทัพ
นางสาวโซไรด้า
นายพชร
นางสาวสาริศา
นายเอี๊ยะฮ์ซาน
นางสาวกฤติยา
นายรัชดา
นางสาวเนรัญชรา
นางสาวณัฐชา
นายทวีศักดิ์
นางสาววิมพ์ปวีณ์
นางหทัยภัทร
นางสาวนาตยา
นางสาวจิณัฏฐิตา
นางสาวจิตเจตนา
นายบุญเรือง
นางสาวณิลาวัฒน์
นายวริทธิ์
นางสาวรัชฎาพร
นางสาวสุพิชญา
นางสาวธวัลรัตน์
นางสาวกุมุท

ธรรมศรี
บินตะสอน
ศรีเพชรทอง
นคราวงศ์
บุญเพชร
โชโต
วาสนามงคล
พิพัฒน์ธนวงศ์
บุญสิงห์
นนท์ตุลา
เกนุ้ย
สุวรรณศิลป์
โตะหะ
หีมมะ
ปองอนุสรณ์
โรจนหัสดิน
ศรีคะรัน
ศิริยอด
ทองขวัญ
เทพสุวรรณ
ย่องหิน้
วุน่ ดี
เพ็ชรพยาบาล
พรหมเจียม
หนูแดง
เผือกยอด
อารีย์กุล
ศิริรัตน์
สรรพพันธ์
กอบเกียรติถวิล
โพธิโสดา

หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310342
641240310343
641240310344
641240310345
641240310346
641240310347
641240310348
641240310349
641240310350
641240310351
641240310352
641240310353
641240310354
641240310355
641240310356
641240310357
641240310358
641240310359
641240310360
641240310361
641240310362
641240310363
641240310364
641240310365
641240310366
641240310367
641240310368
641240310369
641240310370
641240310371
641240310372

ชื่อ - นำมสกุล
นายชูเกียรติ
นายภูริช
นางสาวพัตราภรณ์
นางสาวสุภนิดา
นายพงศ์พัฒ
นางสาวเมธิภา
นางสาวรัฐติกาล
นางสาวสุนิสา
นายสุเมธี
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวเบญญาภา
นางสาวภาวินี
นางสาววริษา
นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวพิมพ์รวี
นางสาวฐิติมน
นางสาวรัชนี
นางสาวสุภาวรรณ
นางสาวนิพัทธา
นางสาวสรัญญา
นายกิตติศักดิ์
นางสาววิลาวัลย์
นางสาวปานชนก
นายอนุกูล
นางสาวอรัญญา
ว่าทีร่ ้อยตรีศักดิศร
นางสาวเบญวรรณ
นางสาวอักษราภัค
นางสาววิมลพักตร์
นางสาวพัชรนันท์
นางสาวฮารียานี

กล้าศักดา
กูจิ
เจริญสุข
จารุพันธ์
บาศรี
ผลาการ
มะประสิทธิ์
สัจจาเฉลียว
ไพรพฤกษ์
วินทะไชย
บุญช่วย
ไข่หนู
พูลศิลป์
อรัญดร
ชัยเกษตรสิน
ชะดารัตน์
แก้วเจริญ
มีนา
ศรีวโร
กองสวัสดิ์
สุขสมโสตร์
พันธ์มณี
ชูหนู
เกียรติขวัญบุตร
ชื่นจิต
ทองมาก
ฉันโชคดี
มิตรเปรียญ
นิลคา
ชูศรีนวล
เจะโซ๊ะ

หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310373
641240310374
641240310375
641240310376
641240310377
641240310378
641240310379
641240310380
641240310381
641240310382
641240310383
641240310384
641240310385
641240310386
641240310387
641240310388
641240310389
641240310390
641240310391
641240310392
641240310393
641240310394
641240310395
641240310396
641240310397
641240310398
641240310399
641240310400
641240310401
641240310402
641240310403

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพิมพ์พิศา
พันธ์มณี
นางสาวกาญติมา
กุลหมวก
นางสาวณิธฐ์ชิตา
ปานก้ง
นายมัรซูกี
มะเย็ง
นางนุชรี
จันทรโชติ
นางสาวสุนิสา
แก้วจารนัย
นางจุฑารัตน์
บุญจันทร์
นางสาวกมลวรรณ
ไกรเทพ
นางสาวภัทรจิต
รักษาชล
นางสาวภาภรอัณณ์
เอนก
ร.ต.อ.ธีรเดช
สังสีแก้ว
นางสาวประภาพรรณ
ยดย้อย
นางสาวชญาดา
ศักดิ์โท
นางสาวพรวิกา
มากวิจิต
นางจงกช
สุขลิ้ม
นางสาวกิตติกานต์
ชโนทาหรณ์
นางสาวฮัสวานี
เล็มกะเต็ม
นางสาวผกาภรณ์
ชัยเชื้อ
นายวัชรินทร์
ยาดา
นางสาวกุลธิดา
พลานุพัฒน์
นายจิณณาพัฒน์
ชัยชนะ
นางสาวสุนิสา
พลอินทร์
นางสาวกมลชนก
เรืองศรี
นางสาววรรณฤดี
วิวัชนะ
นางสุนิตสา
พรหมเดชะ
นางสาวณัฐวดี
บุญยง
นายจักรกฤช
จันทรมหา
นายยูฮัน
สะตาปอ
นางสาวศุภวรรณ
บุญเจริญ
นางสาวนงนภัส
ภิญโญ
นายศานิต
แก้วเสถียร

หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310404
641240310405
641240310406
641240310407
641240310408
641240310409
641240310410
641240310411
641240310412
641240310413
641240310414
641240310415
641240310416
641240310417
641240310418
641240310419
641240310420
641240310421
641240310422
641240310423
641240310424
641240310425
641240310426
641240310427
641240310428
641240310429
641240310430
641240310431
641240310432
641240310433
641240310434

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวกนกวรรณ
บิลอาหวัง
นายศิริธงชัย
ชูนาคา
นางสาวกานต์ชนก
สุวรรณวงศ์
นางสาวมนิดา
จะปะกียา
นางสาวอัญนูดา
หลันหน๊ะ
นางสาวกุณฑีรา
ตรีวรพันธุ์
นางวันดี
เนื่องเอม
นางสาวเกตุกนก
พงษ์นุรักษ์
นายพลวัต
คงทอง
นางสาวสุภาณี
นิลแสวง
นายธีรวุธ
เจี้ยนติ้ว
นายวันเฉลิม
สายชล
นางสาวทิพรัตน์
รักษายศ
นายเจตภพ
แซ่โง้ว
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา
จันทร์นาม
นางสาวกมลพร
รัตนปราการ
นายณัฐกิติ
เชาว์ปรีชา
นางสาวรชนีกร
บุตรแสง
นายอัครพล
ยินเจริญ
นายกรธวัช
ธัญธีระภาพ
นางสาววรัญญู
ขวดหรีม
นางสาวหยดฟ้า
ราชมณี
นางสาวรัตนลักษณ์
สุวรรณพงษ์
นางสาววันวรรษา
สะพรั่ง
นายธีรวุฒิ
บุญรักษา
นางสาวมัฌสุรีย์
มณีมาศ
นางสาวศดานันท์
นิลบวร
นางสาวกนกวรรณ
ช่วยบารุง
นายนพดล
อุมาจิ
นางสาวอัสมา
บิลละเต๊ะ
นายนิติพัฒน์
บุญส่ง

หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310435
641240310436
641240310437
641240310438
641240310439
641240310440
641240310441
641240310442
641240310443
641240310444
641240310445
641240310446
641240310447
641240310448
641240310449
641240310450
641240310451
641240310452
641240310453
641240310454
641240310455
641240310456
641240310457
641240310458
641240310459
641240310460
641240310461
641240310462
641240310463
641240310464
641240310465

ชื่อ - นำมสกุล
นายมูหัมมัดหาฟีซ์
มะเซ็ง
นางสาวนันทนิตย์
โต๊ะปอง
นายฉลอง
สัญลีผล
นางสาวไลลา
มะยีแต
นางสาวปริฉัตร
ไตรวิริยวงศ์
นายเกียรติศักดิ์
เถกประสิทธิ์
นางสาวสายทิพย์
ทิพย์ปาน
นางสาวปัทมัฏฐ์
ยานะวิมุติ
นางสาวสกุลรัตน์
สุวรรณโณ
นางสาวกนกเรขา
จันทรวงศ์กิตติ
นางสาวจริยา
สุขงาม
นางสาวซากีเราะห์
เจ๊ะแว
นายอธิพงศ์
เนียมคง
นายไกรพัฒน์
เพชรฤทธิ์
นางกัญญ์ชยาวีร์
สุทธิสังข์
นายวิเชษฐ์
เพชรรัตน์
นายวทัญญู
นาคนุช
นายดารงค์ชัย
คุปต์กาญจนากุล
นางสาวคุลิกา
หลิมแก้ว
นายกษิดิศ
ศิริวงศ์
นายไชยวัฒน์
สมสอางค์
นางสาวกรกนก
ทองนอก
นางสาววลัยรัตน์
นาเลื่อน
นางสาวอรณิชา
ตันติพลานนท์
นางสาวเพ็ญภัสสร
บรรจงศิริ
นางสาวนราสินี
ถี่ถ้วน
นางสาวนีรชา
หลิมนุกูล
นางสาวสุวลี
จิตเทีย่ ง
นายรัชกร
ศิริจารุกุล
นางสาวสาธิตา
ปฐมนุพงศ์
นายมาหามะซาลัม
อาแด

หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310466
641240310467
641240310468
641240310469
641240310470
641240310471
641240310472
641240310473
641240310474
641240310475
641240310476
641240310477
641240310478
641240310479
641240310480
641240310481
641240310482
641240310483
641240310484
641240310485
641240310486
641240310487
641240310488
641240310489
641240310490
641240310491
641240310492
641240310493
641240310494
641240310495
641240310496

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวกาญจนา
อ่อซ้าย
นางสาวอนัญญา
จีระโร
นายพรภวิษย์
เจตน์ครองสุข
นางสาวพฤตินันทร์
ดานิ่ม
นายปฏิเวธ
ยกสง
นางสาวดวงพร
ชื่นจิต
นางสาวศินินาฎ
มานะชานิ
นายณัฐพล
นวลมะโน
นางสาวเจนจิรา
แก้วมา
นายทวีวุฒิ
ชูดา
นางสาวอมรรัตน์
อุตสาหะ
นางสาวปริศนา
บริพันธ์
นายคเณศ
จรัสวิชากร
นางสาววรกัญญา
บุญสมสุข
นางสาวสุนิษา
ภารตระศรี
นางสาวศรุตา
อั๊งเจริญ
นายเจริญพร
ถาวรประเสริฐ
นายวิรัตน์
ภารตระศรี
นางสาววริยา
จันทรางกูล
นางสาวศุภรานันท์
ไชยนิตย์
นางสาวขนิษฐา
คงนุ่ม
นางสาวธรรมพร
สุขมี
นางสาวณัฐฐะวีวรรณ
สุวรรณรัตน์
นางสาวรุวัยดา
อาหมัน
นางสาวณิชา
ตันติรักษ์ธรรม
นางสาวทิพย์ธิดา
ใจสมุทร
นางสาวภารดี
จีระธรรมเสถียร
นางสาวสุพิชญ์นันท์
ศิริสุวรรณ
นางสาวอุษณา
ยาแมเน๊าะ
นายณัฐชนันค์
ทองเหมือน
นายพันธุเ์ ทพ
จินาวัฒน์

หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310497
641240310498
641240310499
641240310500
641240310501
641240310502
641240310503
641240310504
641240310505
641240310506
641240310507
641240310508
641240310509
641240310510
641240310511
641240310512
641240310513
641240310514
641240310515
641240310516
641240310517
641240310518
641240310519
641240310520
641240310521
641240310522
641240310523
641240310524
641240310525
641240310526
641240310527

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวกมลา
รักษมณี
นายอับดุลบาซิส
ยาโงะ
นางสาวสิริน
จันทะสะเร
นายอรรถชัย
ณ ภิบาล
นายรุสมัน
ดะแซสาเมาะ
นายเอกรัช
ภักดี
นางสาวสุภานี
จริตไทย
นางไพลิน
จันทร์วาศ
นายฆนากานต์
มาศโอสถ
นายพิชิต
อุไรรัตน์
นางสาววราพรรณ
ไหมเหลือง
นางสาวณิชกานต์
ศรประสิทธิ์
นางอัญญารัตน์
สินไชย
นางสาวทวินันทกานต์
ทิพย์แก้ว
นายเฉลิมศักดิ์
รอดเกลี้ยง
นางสาวพิรฎาภรณ์
รังเสาร์
นางสาวปุณณดา
จิรภาวิโชค
นางสาวทิพาพรรณ
คาทอง
นางสาวพิริยาพร
ภูสมปองสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา
บุญรังษี
นางสาวยมลพร
เครือแก้ว
นายวัชระ
แก้วศรี
นางสาวปทิตตา
สิทธิการ
นายกิตติ
ขุนเจริญ
นางสาวภัทรมน
มหาสุข
นางสาวปิติมา
ศิลปปัญญา
นางสาวธัญญา
คงทอง
นางสาวสิรีมาตร
จิตปาโล
นายวิธวินท์
ศิริพูนทรัพย์
นายมาตรการ
จิตปาโล
นางสาวพรพิมล
โทสมบูรณ์

หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310528
641240310529
641240310530
641240310531
641240310532
641240310533
641240310534
641240310535
641240310536
641240310537
641240310538
641240310539
641240310540
641240310541
641240310542
641240310543
641240310544
641240310545
641240310546
641240310547
641240310548
641240310549
641240310550
641240310551
641240310552
641240310553
641240310554
641240310555
641240310556
641240310557
641240310558

ชื่อ - นำมสกุล
นายสมใจ
นางสาวภัทริน
นางสาวจิตติมา
นางปจิตรา
นางสาววรรษา
นายสิรภพ
นางสาวสิรินาฏ
นางณัฏฐณิชา
นางดวงดาว
นายปรัชญา
นางกนกอร
นายอลัน
นางสาวช่อฉัตต์
นางสาวอนิชจิรา
นายทนงศักดิ์
นางกฤษติกา
นางสาวรัตนาภรณ์
นายอุทัยพันธ์
นางสาวปรียาภัทร
นางสาวหทัยชนก
นางสาวโญติกา
นางสาวถัชษร
นางสาวพิกุลทิพย์
นายสุพัตร์
นางสาวณิชาภัทร
นางสาวสาวิตรี
ว่าทีร่ ้อยตรีไชยวุฒิ
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายเจนณรงค์
นายสุทธิพงศ์
นายธนชาต

สุขโอ
เตชะวันชัย
รุลปักษ์
สมหมาย
เงียบประเสริฐ
ปิน่ กระจาย
เพ็ชรรัตนมุณี
คล้ายแก้ว
บุตรโยธี
แสงโคตร
ไชยเดช
สาดีน
ศิริพงศ์
สิสม
ประสิทธิ์
อินทรีย์
ตานใจ
สิงห์แก้ว
นามวงษ์
ถีราวุฒิ
สมถวิล
ธนนิธิคุณ
ยุระพันธุ์
หลังยาหน่าย
ปิน่ โพธิ์
คงผอม
หมัดสมัน
ศรีหมั่น
สะลิมิง
พงษ์รักไทย
สุระคาแหง

หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310559
641240310560
641240310561
641240310562
641240310563
641240310564
641240310565
641240310566
641240310567
641240310568
641240310569
641240310570
641240310571
641240310572
641240310573
641240310574
641240310575
641240310576
641240310577
641240310578
641240310579
641240310580
641240310581
641240310582
641240310583
641240310584
641240310585
641240310586
641240310587
641240310588
641240310589

ชื่อ - นำมสกุล
นางจุฑารัตน์
นายธวัชชัย
นายวิศรุต
นางสาวสุชานาฎ
นายสุวิทย์
นายวรพรต
นางสาวอุทุมพร
นางสาวอริสรา
นางสาวนภัค
นางสาวนูรีซัน
นายธนู
นางสาวชวิศา
นางสาวพิชญ์ธิดา
นางสาวจุไรวรรณ
นางสาวมุทิตา
นายตันติกร
นายวัฒนะ
นายอิทธิภูมิ
นายธเนศ
นางสาวพิชานันท์
นายภาวัช
นางสาวรสิตา
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวขวัญชนก
นางสาวปรียาภรณ์
นางสาวสุทธิดา
นางสาวฟาฎีละห์
นางสาวนิศานาถ
นางภัทรวดี
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวรุ่งฤดี

สาและ
สุนทรนนท์
นุ่นเกลี้ยง
หนูฤทธิ์
แดงนุ้ย
วนิชลานันท์
ราจวนจร
บุญพิชัย
นุ้ยศรีดา
ดอเล๊าะ
สองแก้ว
ทองรัตน์
บุญวิชัย
บินดุเหล็ม
เจริญสุข
ชัยคีรี
โอวัยยะ
อยู่พร้อม
คอมเพ็ชร
ศรีวโร
วรวีธราโชติ
วันเวช
โกสัยยะ
สอนสุภาพ
ไหมวัด
บุญสาราญ
ยือโร๊ะ
รักศิลป์
พุทธโชติ
เกื้อหนุน
รอดเมือง

หน้า 19 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310590
641240310591
641240310592
641240310593
641240310594
641240310595
641240310596
641240310597
641240310598
641240310599
641240310600
641240310601
641240310602
641240310603
641240310604
641240310605
641240310606
641240310607
641240310608
641240310609
641240310610
641240310611
641240310612
641240310613
641240310614
641240310615
641240310616
641240310617
641240310618
641240310619
641240310620

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอารียา
คงเอียง
นางสาวปวริศา
สายบุญ
นางจิราภรณ์
นิลชาติ
นายสรรณ์ญพัทธ์
สายทองแท้
นางสาววิสสุตา
ทิพย์สมบัติ
นายอภิวิชญ์
ทองแก้วยวน
นายศิตวิทย์
ราชดี
นางสาวเจนจิรา
มีเสน
นายธีรภัทร
ชวนชม
นางจิรารัตน์
ทองหวาน
นางสาวอัญชลี
บุรสมบูรณ์
นายมูฮาหมัดไซดี
มะ
นางสาวพักตร์พิมล
บุญเพ็ญ
นางสาวบัดดารีหย๊ะ
โส๊ะสันสะ
นายกิตติพงษ์
หมัดอาดัม
นายอดิศักดิ์
ไพจิตจินดา
นางสาวกัณฑรีย์
สารวงค์
นางสาวณยานุช
เนื่องแก้ว
นางสาวพัชรี
สุวรรณสอาด
นางสาวชุติมณฑน์
พรหมรัตน์
นางสาวเบญจมาภรณ์
รุทรพันธ์
นางสาวกิติยา
ศิริอนันต์
นางอาภรณ์
รุทรพันธ์
นางสาวคณัสนันท์
บางพระ
นายจักรกริช
พลพงศ์
นางสาวพนิดา
แก้วชนิด
นายพรนธี
พรหมร่วมแก้ว
นางสาวรัชฎาภรณ์
แท่นมณี
นางสาวสิรินพร
นลินเบญจพรรณ
นางสาวจิรัชยา
ธรรมคุณ
นายกฤตพล
รังสิยานนท์

หน้า 20 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันเสำร์ที่ 3 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641240310621
641240310622
641240310623
641240310624
641240310625
641240310626
641240310627
641240310628
641240310629
641240310630
641240310631
641240310632
641240310633
641240310634
641240310635

ชื่อ - นำมสกุล
นายทัพพ์ทิวัตถ์
แสงดี
นางสาวขนบพร
พงศ์พรหม
นางปราณี
เทพสุริบูรณ์
นางสาวสหัสา
เชยทอง
นางสาวณัฐวดี
เป็ดทอง
นางสาวสุวรรณี
ขุนทองปาน
นายชเนษฎ์
เทพทวี
นายยุทธชัย
มากผล
นางสาวกะลินทิพย์
ฮกฮิ้น
นางสาวณิชาภัทร์
ชูนินทร์
นางสาวธนัชพร
คงไชย
นายสิทธิยา
เบ็ญวันฮุสเซน
นางสาวกัณฐิกา
นนทามิตร
นางสาววราภรณ์
มากนคร
นายปริญญา
แซ่อ๋อง
จำนวน 635 รำย

หน้า 21 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410001
641230410002
641230410003
641230410004
641230410005
641230410006
641230410007
641230410008
641230410009
641230410010
641230410011
641230410012
641230410013
641230410014
641230410015
641230410016
641230410017
641230410018
641230410019
641230410020
641230410021
641230410022
641230410023
641230410024
641230410025
641230410026
641230410027
641230410028
641230410029
641230410030
641230410031

ชื่อ - นำมสกุล
นางวิภาณี
นางสาวสุจิตรา
นายวัชรพล
นางสาวณัฏฐาย์
นางสาวโสภิดา
นางสาววราภรณ์
นางสาวทัศนีย์
นางสาวชวิศา
นายชาญณรงค์
นายเตมีย์
นายธนวัฒน์
นางสาวกรัญญา
นางสาวดวงหทัย
นางสาวศดานันท์
นางสาวลักขณา
นายธีรยุทธ
นายชุติพงศ์
นางสาวบุหงา
นายธนวินท์
นางสาวชนิศา
นายมูฮัมมัดอัฟฟาน
นางสาวปาริตา
นางสาวประกายทิพย์
นายเอกพนธ์
นางสาววรรณิศา
นางสาวกาญจนา
นายไตรรงค์
นายฐิติพงศ์
นางสาวสกุลกาญจน์
นางสาวปรรณีย์
นายจิรพงศ์

สุขเอียด
สุวรรณรัตน์
สารีรัตน์
จิตแก้ว
จันทชูโต
นิมิตร
สุวรรณชมภู
แก้ววิจิตร
เรืองช่วย
มณีช่วง
เมืองใหม่
คชสงคราม
สันติกาญจนพัฒน์
แซ่ลิ้ม
จินดาวงศ์
คาพุทธ
เหมวิเชียร
ทองหมุน
สุขเกื้อ
พรหมจินดา
สือแม
บัวเนียม
สังเมียน
บัวแก้ว
หอมหวาน
แซ่ตั้ง
แซ่จิว
ตันสกุล
มีมาก
คงเกิด
ไวเจริญกุล
หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410032
641230410033
641230410034
641230410035
641230410036
641230410037
641230410038
641230410039
641230410040
641230410041
641230410042
641230410043
641230410044
641230410045
641230410046
641230410047
641230410048
641230410049
641230410050
641230410051
641230410052
641230410053
641230410054
641230410055
641230410056
641230410057
641230410058
641230410059
641230410060
641230410061
641230410062

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจรัสสุดา
มีสวน
นายนิรุศลี
นิกะจิ
นางสาวศศิชา
ตั้งมั่นคง
นางสาวนัซรียา
สันหละ
นางสาวจุฑากานต์
แก้วพินิจ
นางสาวกมลศรี
พืชน์ไพบูลย์
นายประสิทธิ์
ชาญตระกูลวงศ์
นายศิลป์ณรงค์
สินฝาด
นางสาวปภาวี
จิตตะนัง
นางสาวธัญลักษณ์
รินสวัสดิ์
นางสาววรุณรัตน์
ใจสมุทร
นางสาวสุชาดา
แนะนวน
นายรุจิภาส
จันทิปะ
นางสาวฟารีดา
หะหนัง
นางสาวสิริกาญจน์
กลิ่นพิทักษ์
นางสาวมาลินี
เลี่ยมกระโทก
นางสาวปารมี
เดชเกิด
นางสาวญาตาวี
จันทร์ชู
นางสาวปทุมวดี
สมศรี
นางวิไลรัตน์
จันพุม่
นายเสฏฐวุฒิ
ตั้งเตี้ย
นายสุรศักดิ์
ถนอมเกิด
นายชัยพร
มั่นคง
นายอรรถนนท์
ขุนราช
นายเดชวิชญ์
สันตะมะโน
นายฮาฟีซ
นราสกุลภักดิ์
นายเสฎฐวุฒิ
ทองชูช่วย
นางสาวภรณี
สุวรรณรัตน์
นายณภัทร
ชุติวัฒนวงศ์
นางสาวพัสตราภรณ์
คชเกื้อ
นางสาวธีรนุช
เกื้อเม่ง
หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410063
641230410064
641230410065
641230410066
641230410067
641230410068
641230410069
641230410070
641230410071
641230410072
641230410073
641230410074
641230410075
641230410076
641230410077
641230410078
641230410079
641230410080
641230410081
641230410082
641230410083
641230410084
641230410085
641230410086
641230410087
641230410088
641230410089
641230410090
641230410091
641230410092
641230410093

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพิรุฬลักษณ์
ยิ้มมงคล
นายปิยะราช
เพชรอนันต์ทวี
นางสาววิภวานี
แสงสง
นายธีระศักดิ์
ปานเชื้อ
นางสาวศุภกานต์
ก่อกุลดิลก
นายวิศรุต
จันทร์วิไชย
นางสาวสิตานันท์
เพชรกาฬ
นางสาวกรองแก้ว
ศิริอ่อน
นายนนทวัฒน์
จันทรสุวรรณ
นายศรัณย์
วังปรีชา
นางสาวพิมพ์จิรา
ราชเสนา
นางสาวปานตา
สงคสุภา
นายวันฉัตร
รุ่งกาเนิดวงศ์
นายธีรภัทร์
จูห้อง
นางสาวกรณ์พัสวี
อินทวงศ์
นายวรินทร์
จูห้อง
นางสาวจุฑามาศ
ศิลมฤทธิ์
นายเด่นภูมิ
มะอักษร
นางสาวณัฐชยา
เด่นกาญจนศักดิ์
นางสาววีรวัลย์
คทายุทธ
นางสาวสุภาพร
พรหมนุ้ย
นางสาวชนิกานต์
ชีวโชติโสภณ
นายศุภกร
รัตนรังศรี
นางสาวอภิชญา
แก้ววิจิตร
นางสาวเมษินี
ชูสังข์
นางสาวสุนันทา
คงนุ้ย
นางสาวศิริญากรณ์
ฮะอุรา
นางสาวสุกัญญา
สาขุน
นางสาวกรมล
วามะ
นายฐานิตา
รัตนะมาลา
นางสาวกนกวรรณ
รอดเสน
หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410094
641230410095
641230410096
641230410097
641230410098
641230410099
641230410100
641230410101
641230410102
641230410103
641230410104
641230410105
641230410106
641230410107
641230410108
641230410109
641230410110
641230410111
641230410112
641230410113
641230410114
641230410115
641230410116
641230410117
641230410118
641230410119
641230410120
641230410121
641230410122
641230410123
641230410124

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวธนวรรณ
อินทร์จันทร์
นายอนัสรูล
บากา
นางสาวพิมพกานต์
ซอและฮ์
นางสาวโนเรีย
มะเซะ
นายกิติศักดิ์
คงธานี
นางสาวกูสุมา
สัญญา
นายศุภโชค
หยิบงามเจริญสุข
นางสาวณดวงดาว
ยุโสะ
นางสาวศศิธร
ชารีวงศ์
นางสาวชูวดี
ทองเสนอ
นางสาวรัตนาวลี
จันศรีแก้ว
นายพงศธร
ตูสุวรรณ
นางสาวปพิชญา
ธนาบุญฤทธิ์
นางสาวณัฎฐณิชา
มิ่งแก้ว
นางสาวจเรฮัน
เศรษฐขาว
นางสาวนลินี
หนูเอียด
นายธรรมนูญ
ธิโนชัย
นางสาวบุณยารัตน์
ศรีจันทร์ทอง
นางสาวจนัสวรรณ
ลาภวงศ์
นางสาวพรณ์เสาวภาคย์ นวลเต็ม
นางสาวจิราภรณ์
แก้วล่องลอย
นายสิทธิกร
แซ่เตียว
นางสาวศรัณญาพัชต์
พุทธชรกาญจน์
นางสาวสุธินี
ชูฉิม
นางสาวรุ่งนภา
ทองโอ
ว่าที่ ร.ต.หญิงชัชฎาพันธ์ นกแก้ว
นายอังกูร
นวสิริสกุล
นางสาวติชิลา
เอี้ยวสกุล
ว่าที.่ ร.ต.หญิงสุพัตรา
รุ่งสว่าง
ว่าที่ ร.ท.ประเดิมชัย
สุทธิปรีชานนท์
นางสาวพัชราภรณ์
ล่องเซ่ง
หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410125
641230410126
641230410127
641230410128
641230410129
641230410130
641230410131
641230410132
641230410133
641230410134
641230410135
641230410136
641230410137
641230410138
641230410139
641230410140
641230410141
641230410142
641230410143
641230410144
641230410145
641230410146
641230410147
641230410148
641230410149
641230410150
641230410151
641230410152
641230410153
641230410154
641230410155

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวทิพวรรณ์
นวลศรีทอง
นางสาวอุบลรัตน์
ขุนเชิณ
นางสาวกานต์รวี
จันทร์อักษร
นางสาวนฤมล
อุ้ยกูล
นางสาวพิชามญชุ์
ศรีนวลขาว
นางสาวอาซียะฮ์
บาสอลอ
นางสาวสิทธิดา
ศรีเชื้อ
นางนิดา
สืบวิเศษ
นางฟาตีมะฮ์
ปูตะ
นางสาวอัสมาวีย์
ปรางยิ้ม
นางสาวนิสรีน
หมีนปาน
นางสาวขวัญฤทัย
ชิตชลธาร
นางสาวพัชนี
ไตรยวงศ์
นายพรเทพ
รัตนะ
นางสาวเกศรา
สมวานิช
นางสาวอินทิรา
วาหะ
นายนพณัฐ
เอียดนุช
นางสาวณัฐวดี
สุภากาญจน์
นางสาวไซมะ
บินแวยูโซะ
นายคุณานันท์
ชูเพชร
นางสาวสินีรัศมิต์
สุขประเสริฐ
นายขจร
กาลดพิศ
นายปัญญวัต
พันเยาว์
นายสมัชชา
รุทรพันธ์
นายธีรเทพ
เพ็งสวัสดิ์
นางสาวปวริศา
คงฤทธิ์
นางสาวภาชญา
ทองเจือเพชร
นางสาวขนิษฐา
ชลหัตถ์
นายสุริยา
ปาละแม
นางสาวสุทธิดา
สุขสบาย
นางสาวนุซรี
ยุนุ๊
หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410156
641230410157
641230410158
641230410159
641230410160
641230410161
641230410162
641230410163
641230410164
641230410165
641230410166
641230410167
641230410168
641230410169
641230410170
641230410171
641230410172
641230410173
641230410174
641230410175
641230410176
641230410177
641230410178
641230410179
641230410180
641230410181
641230410182
641230410183
641230410184
641230410185
641230410186

ชื่อ - นำมสกุล
นายศุภวัช
นางสาวสุธิดา
นางสาวจิตาภา
นางสาวศุภวรรณ
นางสาวจิราพร
นายวราพงศ์
นางสาวพัชรพร
นางสาววรัญญา
นางสาวพิมพ์กมล
นางสาวกนกกร
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกพร
นางสาวนภัสภรณ์
นางสาวศศิวิมล
นางสาวขนิษฐา
นางสาวรวิสรา
นายประเสริฐศักดิ์
นางสาวฉัตรวารินทร์
นายหัสกร
นางสาวสุพรรษา
นายปวริศ
นายปิยะพัฒน์
นางสาวอวัสดา
นางสาวประภัสสร
นางสาวเจริญขวัญ
นางสาวรุ่งทิพย์
นางสาวฮูมัยเราะฮ์
นางสาวอรอนงค์
นางสาวจิรารัตน์
นางสาวสลับเพชร

หวานเส้ง
เรืองประทุม
รัตโณภาส
ปัสสาราญ
น้อยดา
ฉิมผุด
สุนทราภัย
กิจฉาโณ
เทศนอก
แก้วทรายขาว
เจนศิริเจริญวงศ์
อานัน
นิลวิจิตร
มานะเว้น
รุ่งบานจิต
ยอดไทร
ไชยสุวรรณ
ณ เชียงใหม่
โนจันทึก
คงพูล
พูลแก้ว
มัยรัตน์
ธนังธีรพงษ์
เฉลิม
ทองคา
หลีเส็น
ใหมคง
นิสาและ
ขุนเพ็ชร
เทพศรี
ลาละการ
หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410187
641230410188
641230410189
641230410190
641230410191
641230410192
641230410193
641230410194
641230410195
641230410196
641230410197
641230410198
641230410199
641230410200
641230410201
641230410202
641230410203
641230410204
641230410205
641230410206
641230410207
641230410208
641230410209
641230410210
641230410211
641230410212
641230410213
641230410214
641230410215
641230410216
641230410217

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนูรีมาลย์
ลาเต๊ะ
นางสาวพิชามญชุ์
สิงห์แก้ว
นายจิตตินทร์
วังช่วย
นางสาวพัชรี
จันทภาโส
นางสาวชาคริยา
อรุณรัตนบัณฑิต
นางสาวจุฑาทิพย์
สุวรรณรัตน์
นายดุสิต
จองศักดิ์
นางสาวรอฮานา
หะยีลาเต๊ะ
นายมูฮัมมัด
เปาะจิ
นางสาวโชษิตา
อังศุภานิช
นายสกล
สิงห์โรทัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐวรรณ เพ็ชรศรี
นางสาวนัทธมน
ไฝทอง
นางสาวสิริยากร
จิตรเพชร
นายกนต์ธร
ศรีจันทร์
นางสาวนันทิชา
ถนอมทรัพย์สิน
นางสาวอรวรรณ์
จันทร์ทอง
นางสาวเปรมฤทัย
ไชยชนะ
นายสรวิศ
เกื้อแก้ว
นางสาวยารียะห์
หีมโต๊ะบ๊ก
นางสาวอรณิชา
ว่องไว
นางสาวอุมารินทร์
ทองอนันต์
นางสาวณิชกานต์
อธิวัฒนชัย
นางสาวตุลยา
ทิพย์มณเฑียร
นางสาวศิริวัลย์
ลุ้งใหญ่
นางสาวภัทราภรณ์
อิสสระ
นางสาวอรนรินทร์
สุวรรณขา
นางมลฤดี
สินฝาด
นายชนกันต์
จินดาวรรณ์
นายอับดุลเราะห์มาน
หลีดีใจ
นางสาวธัญญารัตน์
เกื้อสุวรรณ
หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410218
641230410219
641230410220
641230410221
641230410222
641230410223
641230410224
641230410225
641230410226
641230410227
641230410228
641230410229
641230410230
641230410231
641230410232
641230410233
641230410234
641230410235
641230410236
641230410237
641230410238
641230410239
641230410240
641230410241
641230410242
641230410243
641230410244
641230410245
641230410246
641230410247
641230410248

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวศุภานิช
แก้วละเอียด
นางสาวเรวดี
ณ พัทลุง
นายกฤติธี
รัตนมุณี
นางสาวกมลรัตน์
แก้วสมนึก
นางสาวชญานิศ
อภัยภักดี
นางสาวนันทินี
หนูทอง
นายชลัฐพล
ชาญสมุทร
นายกิตติภัทร์
รัตนโสภา
นางสาวอัสมาวีย์
โดยิ
นายนฤมิต
หริ่งรอด
นางสาวพิยะดา
สืบสม
นางสาวนัทธิมา
หมัดอาด้า
นางสาวพริมา
แสงขา
นายจักริน
เตียวสกุล
นายป้องชาติ
รักษาพล
นางสาวจริยา
กานิล
นางสาวธนัชญา
วัชระ
นางสาวนิสรีน
หมีดเส็น
นางสาวณัฐปารย์
เลิศกาญจนวัฒน์
นางสาวจุฑาทิพย์
แซ่ลิ่ม
นายนพปฎล
ชูพัฒน์
นางสาวภัทราพร
ทองคา
นางสาวปิยะนุช
เลิศจันทร์
นางสาวชนัญธิดา
ด้วงคง
นางสาวณัฐกมล
ทองคา
นายธนศักดิ์
ศรีสุวรรณ
นายอิรฟาน
คาเร็ง
นางสาวฐิรญาดา
ศรีสวัสดิ์
นางสาวคันธารัตน์
รัตนญาติ
นางสาวกานต์สินี
ซุ้นหัว้
นางสาวพุธิตา
อินทร์ดา
หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410249
641230410250
641230410251
641230410252
641230410253
641230410254
641230410255
641230410256
641230410257
641230410258
641230410259
641230410260
641230410261
641230410262
641230410263
641230410264
641230410265
641230410266
641230410267
641230410268
641230410269
641230410270
641230410271
641230410272
641230410273
641230410274
641230410275
641230410276
641230410277
641230410278
641230410279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวชัญญานุช
จันศรี
นางสาวณัฐฐา
สาระมาศ
นายจินตา
ผลความดี
นายภูวัน
เจะเตะ
นายอิทธิกร
คุรุนุศาสก์
นางสาวรุวัยดา
หะยีสะมะแอ
นางสาวสิริมา
นิ่มนวล
นายวิทยา
พิษพรรณ์
นางสาวกนกวรรณ
โหดสุบ
นายธนภูมิ
มะอักษร
นางสาวกนกพิชญ์
เจ๊ะมะ
นางสาวกนกวรรณ
ตั่นหุย้
นางสาวเครือมาศ
วงศ์สุวรรณ
นายสรรณชัย
ตั้งพานทอง
นายไชยรัตน์
บุณยะเกียรติ
นางสาวนฤมล
หมานระโต๊ะ
นางสาวโสภิตา
โชโต
นางสาวอาไอเสาะ
มามะ
นางสาวโซเดีย
สุไลมาน
นางกนกวรรณ
หนูแก้ว
นางสาวเจนขวัญ
พุฒพงษ์
นางสาวภัสดา
แท่นดี
นางสาวสิริพร
เรืองเพชร
นางสาวสุชานุช
ขุนทองเพชร
นายอับดลฮาฟิต
ล่าโยด
นางสาวพรณัชชา
ลิ่มสถาพร
นางสาวอัสมิยา
หัดหรอ
นายชัยวิทย์
รัตนวงศาโรจน์
นางสาวนันทนา
จุลจงกล
นางสาวสุเนตรา
รอดรักษ์
นางสาวปาลิตา
ขุนชุมภู
หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410280
641230410281
641230410282
641230410283
641230410284
641230410285
641230410286
641230410287
641230410288
641230410289
641230410290
641230410291
641230410292
641230410293
641230410294
641230410295
641230410296
641230410297
641230410298
641230410299
641230410300
641230410301
641230410302
641230410303
641230410304
641230410305
641230410306
641230410307
641230410308
641230410309
641230410310

ชื่อ - นำมสกุล
นายสิทธิโชค
นางสาวแวนูรไอนี
นางสาวนิศาชล
นางสาววิไลรัตน์
นายก้องเกียรติ
นางสาวอัญญมณี
นางสาวกชพรรณ
นางสาววรินทร
นายจักรพรรดิ
นางสาวอลิสา
นายอิฟฟาน
นางสาวกชกร
นางสาวพัชรกันย์
นางสาวปาลิตา
นางสาวธัญชนก
นายภานุวัฒน์
นายชนาธิป
นางสาวชญานิศ
นายวิรนันท์
นางสาวพิมพ์สุภา
นางสาวศิริกานต์
นางสาวสุชาดา
นายสัณหณัฏฐ์
นายชานนท์
นางสาวอารียา
นางสาวนิรชา
นางสาวจารุดี
ว่าทีร่ .ต.ปิยพัทธ์
นางสาวจิราภรณ์
นายอนาวิล
นางสาวศิริรัตน์

ภูท่ องคา
แวอาแซ
เฉลยรส
จันทร์สงค์
หนูเหมือน
เพ็ชรรัตน์
ปัน้ ทอง
สะอาดแก้ว
ขาวเอี่ยม
ธัญยุภักดิ์
อิบรอเห็น
เทพรักษ์
จิวประภัทร์
คาขวัญ
ศิริบุญ
คงรอดเพ็ง
อักษร
สงฤทธิ์
หนูวงศ์
คุณสุทธิ์
ชาญชล
วงศ์ช่วย
ไชยโยธา
เงินนาค
วิมลจิตต์
ยิ้มประดิษฐ์
จันทโรจน์วงศ์
ภวังสวัสดิ์
พรหมประวัติ
เพชรสุวรรณ
เจริญกุล
หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410311
641230410312
641230410313
641230410314
641230410315
641230410316
641230410317
641230410318
641230410319
641230410320
641230410321
641230410322
641230410323
641230410324
641230410325
641230410326
641230410327
641230410328
641230410329
641230410330
641230410331
641230410332
641230410333
641230410334
641230410335
641230410336
641230410337
641230410338
641230410339
641230410340
641230410341

ชื่อ - นำมสกุล
นายธนกฤต
นายกิตติศักดิ์
นางสาวกนิษฐ์ศิลป์
นายวิชญ์ภัทร
นางสาวต่วนนูรฮัน
นางสาววรรณวิสา
นางสาวเพชรลักษณ์
นางสาวเกวรินทร์
นางสาวพิชญาภัค
นายเขมณุพงศ์
นางสาวกุลวรรณ
นางสาวอริศรา
นางสาวไพรบุษบ์
นายมุสตากีม
นางสาวพัชรมน
นางสาวสุดารัตน์
นายธนกฤต
นายภัทรกฤต
นายชยกร
นางสาวจีรนันท์
นางสาววิมพ์วิภา
นางสาวจิตติมา
นางสาวสุทธิดา
นายภาณุพงศ์
นายธัชพล
นางสาววิกาวี
นางสาวชรินทร์ดา
นางสาวรัชษฎา
นายฟันดี
นางสาววรรณ์โซเฟีย
นางพัชร

ผอมแก้ว
เบ็ญดูสะ
เขียวดี
อรุโณประโยชน์
กูบาหา
มาลย์โรจน์
พรหมแก้ว
เดิมหลิ่ม
จันทร์แทน
นวลนิ่ม
หิรัญชุฬหะ
บ่อม่วง
เทอดวีระพงศ์
สาแม
แก้วทอง
เกษตรกาลาม์
หมาดเหล่
สุวรรณมณี
ชัยธรรมโชค
สุดใจ
จันทร์เศษ
ชินจิรภัทร
คงเกลี้ยง
บุญจันทร์
แสนสุข
หมวดสง
เซ็งมาดี
นพสุวรรณ
มาหามะ
ยูโซะ
ช่างล้อ
หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410342
641230410343
641230410344
641230410345
641230410346
641230410347
641230410348
641230410349
641230410350
641230410351
641230410352
641230410353
641230410354
641230410355
641230410356
641230410357
641230410358
641230410359
641230410360
641230410361
641230410362
641230410363
641230410364
641230410365
641230410366
641230410367
641230410368
641230410369
641230410370
641230410371
641230410372

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพิชญา
กล้าหาญ
นางสาวนิจรี
หมื่นเมือง
นางสาวอมานี
ดามาอู
นางสาวปวีณา
ทิง้ ปากถ้า
นางสาววิชญาพร
ยี่วันฉาย
นางสาวยุพา
มีจิตร
นางสาวกูใลลา
เลาะวาโย
นางสาวลักษิกา
รัศมีอักษรสกุล
นางสาวจิรดา
เชิญอักษร
นางสาวธนัญญา
ดารงกูล
นางสาวณัฐธิดา
ทองนิมิตร
นางสาวเพ็ญนภา
หมุนเกตุ
นางสาวภโวทัย
เอียดแก้ว
นางสาวเบญญาภา
เมฆรัตน์
นางสาวซัมซูนีย์
ซากา
นางสาวปาณิสา
ลาภชัยเนรมิต
นางสาวผกาสินี
เภาประดิษฐ์
นางสาวนัทธภัทร
น้อยผา
นางสาวสิริรัตน์
มินชะ
นายธวัชชัย
เสียมไหม
นายอินทัช
เอี่ยมโอภาส
นายสุวัชรพงษ์
เดชมาก
นายปิยวัช
เซ่งแซ่
นางสาวขนิษฐา
สุวรรณการณ์
นางสาวเคย์ลดา
เหมือนแสน
นางสาวอามาลีนา
ดอเลาะ
นางสาวธัญวรัตม์
ช่วยชาติ
นายณัฐภัทร
เอี่ยมโอภาส
นางสาวจิรวรรณ
โสะพันธ์
นายศรัณย์
นครไพร
นางสาวขวัญแก้ว
เซ่งแซ่
หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410373
641230410374
641230410375
641230410376
641230410377
641230410378
641230410379
641230410380
641230410381
641230410382
641230410383
641230410384
641230410385
641230410386
641230410387
641230410388
641230410389
641230410390
641230410391
641230410392
641230410393
641230410394
641230410395
641230410396
641230410397
641230410398
641230410399
641230410400
641230410401
641230410402
641230410403

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุดารัตน์
แผ่เผื่อ
นายเฉลิมพงษ์
บกสกุล
นางสาวฮันนาน
รอดิง
นางสาวอริสรา
ทองนาค
นายณัฐดนัย
ขาเล็ก
นางสาวซาฟีเน๊าะ
ยูโซะ
นางสาวปณิตา
ขวัญแก้ว
นางสาวสุกัญญา
แก้วฤทธิเ์ ดช
นางสาวอชิรญา
รักจันทร์
นายศักดิ์นฤเดช
ยอดสวัสดิ์
นางสาวนัจภัค
กัลยาศิริ
นายเสกสรร
รอดบุญมี
นางปภาดา
สุวรรณมณี
นางอาทิตยา
ปุณขันธุ์
นางสาวดาราวดี
แก้วบุญชู
นางสาวชนัญชิดา
สวัสดี
นางสาวจุฬาลักษณ์
ทองด้วง
นางสาววรฤทัย
เพชรรัตน์
นางสาวภาสินี
แซ่ฮ้อง
นางสาวต่วนเกาซัร
อัลอิดรุส
นางสาวนิอาซูรา
เจ๊ะสมอเจ๊ะ
นางสาวปริยากร
ภูเ่ กียรติกุลศิริ
ว่าทีร่ ้อยตรีธนาเศรษฐ์
เนียมเงิน
นางสาวศศิธร
อุปพันธ์
นางสาวสุชาดา
เรืองแก้ว
นายชาญวิทย์
เลิศสาราญชัย
นางสาวซารีน้า
หลับด้วง
นางสาววลัยภรณ์
พรหมแก้ว
นางสาวมนพร
หิรัญขจรพันธ์
นายจีฮาน
หมาดบากา
นางสาวอมาวสี
สุขสังข์
หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410404
641230410405
641230410406
641230410407
641230410408
641230410409
641230410410
641230410411
641230410412
641230410413
641230410414
641230410415
641230410416
641230410417
641230410418
641230410419
641230410420
641230410421
641230410422
641230410423
641230410424
641230410425
641230410426
641230410427
641230410428
641230410429
641230410430
641230410431
641230410432
641230410433
641230410434

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวศุภางศิลป์
โชติรัตน์
นายณัชพล
ศิริพันธุ์
นางสาวอัสมี
เจะยะปาร์
นายพรภวิษย์
นิลสุวรรณ
นายยงศิลป์
ศรีน้อย
นางสาวฮาซือนี
มะสลอง
นางสาวเบญจมาพร
แท้สูงเนิน
นางสาวณัฐวดี
ปัญจวงศ์
นายณัฐนันท์
บัวศรี
นางสาวศศิวิมล
โทบุรี
นายอณาวิล
บุญมณี
นางสาวนิอัมรีนา
นิเลาะ
นางสาวกนกพิชญ์
ศักดิ์สกุลวิริยะ
นางสาวอามาลีนา
ใบกาเด็ม
นางสาววิชญาพร
ขุนปราบ
นายธนศักดิ์
เป้าทอง
นางสาวจิตสุภา
เทียมเมือง
นายพลวิชญ์
รัตนวิมล
นางสาวนทสรวง
ชังเจริญสุข
นางสาวสุรัชนี
อุ่นเสียม
นางสาวเกษราภรณ์
เภรีฤกษ์
นางสาวชญานิษฐ์
พรหมพุฒแก้ว
นายวรกานต์
บุญสุข
นางสาวกนกอร
จิตต์ภักดี
นางสาวชนปรียา
เพชรสง
นายกาแมน
หมัดอะด้า
นางสาวศสินา
มณีพรหม
นางสาวณัฐสินี
แสงมณี
นายพีรศิฬฎ์
ศรีประยงค์
นางสาววิภารัตน์
ภูริพงศธร
ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญญา
ภาเสโร
หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410435
641230410436
641230410437
641230410438
641230410439
641230410440
641230410441
641230410442
641230410443
641230410444
641230410445
641230410446
641230410447
641230410448
641230410449
641230410450
641230410451
641230410452
641230410453
641230410454
641230410455
641230410456
641230410457
641230410458
641230410459
641230410460
641230410461
641230410462
641230410463
641230410464
641230410465

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปัทมา
ศรีภักดี
นางสาวรัตนา
กุณารักษ์
นายฮัจซัน
บาโระสะนอ
นางสาวนูรีดา
เจะหะมะ
นางสาวมูนีเราะห์
เจ๊ะโด
นายการัณย์
นุ่นละออง
นางสาวฮากีมะฮ์
เจ๊ะโด
นายวีระยุทธ
ชุมวงษ์
นายจักรวัชร
ไพชานาญ
นายณัฐสิทธิ์
จิตจา
นางสาวนูรฮูดา
ดาโอะ
นางสาวยวิษฐา
ปฐมวัฒนพงศ์
นางสาวพรรวินทร์
ภักดีบารุง
นางสาวซูไมย๊ะ
ละบูยะ
นายอามัด
หะยีบือราเฮง
นายพงศ์ภัค
คงมาก
นางสาวประภัสสร
เพ็งดา
นางสาวฐิตาภา
พลาหาญ
นายอิดเรซ
มะยาซิง
นางสาวนาดียะฮ์
บากา
นางสาวศิวพร
ขุนอักษร
นางปภัสรินทร์
ศรีพระจันทร์
นายพงศกร
พัฒโณ
นายสิรธีร์
ศรีพรหม
นางสาวพีรยา
ทองใส
นางสาวซูไนนะฮ์
มะดีเยาะ
นางสาววิภาดา
วิริยะอุดมกุล
นางสาวจิรัฐิกาล
มาละวรรณโณ
นายคมจักร
บุณยรัตน์
นางสาวณัฐชนก
ณ ถลาง
นางสาวฐิติรัตน์
แก้วศรีดา
หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410466
641230410467
641230410468
641230410469
641230410470
641230410471
641230410472
641230410473
641230410474
641230410475
641230410476
641230410477
641230410478
641230410479
641230410480
641230410481
641230410482
641230410483
641230410484
641230410485
641230410486
641230410487
641230410488
641230410489
641230410490
641230410491
641230410492
641230410493
641230410494
641230410495
641230410496

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวรุสณา
วามะ
นางวนิดา
บุญช่วย
นางสาวฤทัยรัตน์
ศรีเพ็ชร
นายศิวกร
แก้วอุบล
นายอับดุลวาริส
หะยีหามะ
นายณัฐพงศ์
เงาศรี
นางสาวเมธนัช
จาปา
นางสาววิภาวี
วิเศษโชค
นางสาวกนลรัตน์
ชูวันพัด
นางสาวสตา
สุทธิโชติ
นายภาสกร
แก้วเกื้อ
นายรุสลาม
มะตีเยาะ
นางสาวอรอมล
ชาตรีวงศ์
นายฤทธิกาย
สุวรรณสิงห์
นางสาวภัสราภรณ์
ธมามิตร
นางสาวมัลลิกา
หมื่นรักษ์
นางสาวอรนุช
ศรีเพ็ชร
นายธนาวิทย์
ศิริภักดิ์
นายกันตภณ
ศรีราม
นางสาวดูฮา
ฮัมบาลี
นางสาวตูแวรอซีดะฮ์
บีรู
นางสาวปิยรัตน์
ภักดี
นางสาวซูจี
บิลหมาน
นางสาวกริณย์รัศมิ์
เกษศิริ
นางสาววาสนา
กุลชุม
นางสาวพิริยา
ศรียะพันธ์
นางสาวธัญลักษณ์
พรายบัว
นางสาวลลิตา
คังคะโร
นางสาวญาณิกา
เสนาจิตร
นางสาวชนิกานต์
งามประเสริฐศักดิ์
นายพงศธร
น่าสม
หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410497
641230410498
641230410499
641230410500
641230410501
641230410502
641230410503
641230410504
641230410505
641230410506
641230410507
641230410508
641230410509
641230410510
641230410511
641230410512
641230410513
641230410514
641230410515
641230410516
641230410517
641230410518
641230410519
641230410520
641230410521
641230410522
641230410523
641230410524
641230410525
641230410526
641230410527

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวเกศสุดา
ไชยขาว
นางสาวพิชญา
แพรกหา
นายอนุโภช
จินนุกูล
นางสาวฮาซูนา
วงษ์หลี
นางสาวคันธรส
อุ่นปลอด
นางสาวมารีย่า
เหตุหาก
นางสาวกนกวรรณ
นิตย์พราน
นายฮาหมัดอัสฮา
มีนา
นางสาวรอยมี่
ดอแว
นางสาวอัสมาพร
เส็มหมัด
นางสาวพิมพ์ชนก
แท่นมาก
นางสาวกฤติกา
รักทอง
นางสาวอดิพร
หนูเอียด
นางสาวสุชานาถ
วรกาญจนานนท์
นายณฏฐวรรธ
ทองสิทธิพันธ์
นางสาวณัฐชยา
จงถนอมวิวัฒน์
นางสาวสุภาทิพย์
สาสุข
นายตอฮา
เตาวโต
นางสาวกนกพร
สุวรรณจาง
นางสาวรุจิเรข
ชูทอง
นายอภิศักดิ์
กลิ่นเขียว
นายนัฐพงศ์
ชัยศรี
นางสาวนัสรูฮา
อับดุลราซิ
นางสาวชนกานต์
ทองอ่อน
นางสาวทัศนีย์
คงจุล
นางสาวกนกวรรณ
เกื้ออาษา
นายสิรวิทย์
จิตเกื้อ
นางสาวสุดารัตน์
ทองแท้
นางสาวนันทนี
แซ่ง้อ
นายสรายุทธ
เอียดชะตา
นางสาวยุวภาณี
ช่วยเทศ
หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410528
641230410529
641230410530
641230410531
641230410532
641230410533
641230410534
641230410535
641230410536
641230410537
641230410538
641230410539
641230410540
641230410541
641230410542
641230410543
641230410544
641230410545
641230410546
641230410547
641230410548
641230410549
641230410550
641230410551
641230410552
641230410553
641230410554
641230410555
641230410556
641230410557
641230410558

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวชญานี
มลยงค์
นายปิยวุฒิ
สุขทอง
นางสาวสุดา
ชิตวัน
นางสาวอาริสา
สาแม็ง
นายชาญชัย
เพ็ชรสุริยา
นางสาวชนกกานต์
พนลาวัณย์
นางสาวศิริพร
แพนสมบัติ
นางสาวอนิตา
จวนเจริญ
นางสาววิภาวดี
ด้วงเรือง
นางสาวกนกพร
บิลละเต๊ะ
นางชื่นกมล
นพภาพันธ์
นางสาวสุพัตรา
บุญกอบ
นางสาวอริสรา
ถนอมกาย
นางสาวปพิชญา
คณาฐานันตร์
นางสาวอันนาฟีฮา
เบ็ญโส๊ะ
นางสาวอันธิกา
อินทอง
นางสาวปิยะภรณ์
ขจรวีระธรรม
นางสาวณัฐการ
ปักธงชัย
นายอภิสิทธิ์
ลีพัฒนากิจ
นายวัชรพงศ์
ศรีทา
นางสาวธนวันต์
บุญสร้าง
นางสาวยุวเนตร
ภักดี
นางสาวณัฏฐณิชา
ทรงจิตต์
นางสาววรัญญา
เวชประสิทธิ์
นายกฤตพล
พรหมแทนสุด
นางสาวกนกพร
นิลละออ
นายจักรพงศ์
เทพเสาร์
นางสาวเนตรชนก
ฤทัยพิสุทธิ์
นางสาวจิตติรัตน์
จิตณรงค์
นางสาวซูลญาณีย์
เจะสแม
นายสมพล
จันทร์คง
หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410559
641230410560
641230410561
641230410562
641230410563
641230410564
641230410565
641230410566
641230410567
641230410568
641230410569
641230410570
641230410571
641230410572
641230410573
641230410574
641230410575
641230410576
641230410577
641230410578
641230410579
641230410580
641230410581
641230410582
641230410583
641230410584
641230410585
641230410586
641230410587
641230410588
641230410589

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปาตีมา
ยูโซะ
นางสาวชลดา
แก้วสุด
นายทรงกรด
กะเส็ม
นายจิรภัทร
จันทร์แก้ว
นางสาวธนาภา
นะชาตรี
นายณัฐนันท์
พูนเพิม่
นายชัยธัช
จันทมาลา
นางสาวสุธิดา
หวังใบ
นางสาวมัสสือนี
เจ๊ะนิ
นางสมปรารถนา
สุยสุทธิ์
นางสาววราภรณ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวณิชชาอร
ช่วยประคอง
นายเจริญสุข
วิวัฒน์เพิม่ ผล
นางสาวปิยะธิดา
คงมา
นายศราวุฒิ
สงเอียด
นางสาวอภิชยา
ลาภินี
นางสาวศิวพร
ศรีพล
นางสาวณัฐชยา
รอดสุนทร
นางสาวสุดารัตน์
แก้วสด
นางสาวฟีรดาวส์
เงาะ
นางสาวฟาตีหะ
มะมิงซี
นางสาวนิฮิลมี
ปิเต๊ะ
นางสาวสุธาทิพย์
สุกสาราญ
นางสาวเจนจิรา
กาญจนา
นายภณชิต
คงผอม
นางสาวเกศรายา
เส้งซ้าย
นายศุภวิชญ์
ขุนบุญจันทร์
นางสาวศัณสนีย์
บินซาซูดิง
นางสาวจุฑาทิพย์
หมวดมณี
นายเจริญพงษ์
สอนสุทธิ์
นางสาวศิริขวัญ
แสงสุวรรณ์
หน้า 19 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410590
641230410591
641230410592
641230410593
641230410594
641230410595
641230410596
641230410597
641230410598
641230410599
641230410600
641230410601
641230410602
641230410603
641230410604
641230410605
641230410606
641230410607
641230410608
641230410609
641230410610
641230410611
641230410612
641230410613
641230410614
641230410615
641230410616
641230410617
641230410618
641230410619
641230410620

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพัชรียา
นันขุนทศ
นางสาวปฐมา
ผิวเหมาะ
นางสาวทิวาภรณ์
หลงกาสา
นางสาวไอรดา
ปล้องไหม
นางสาวสุภารัตน์
พรหมจรรย์
นางสาวกุบรอย์
มะมิง
นางสาวสุวนันท์
ชูวารี
นางสาวณัฐนรี
ชูนาค
นางสาวจิรนันท์
นิยม
นางสาวภิญญ์ดา
คาสี
นางสาวณัฐธยาน์
ทองแท้
นางสาวธรรชนก
จันทร์งาม
นายธนโชติ
ธรรมโชติ
นางสาวเจนจิรา
ทองสลับล้วน
นางสาวลดาวัลย์
คงจารูญ
นายพรพิษณุ
สิงห์อินทร์
นางสาวกันต์ฤทัย
อนุรักษ์
นางสาวภันทิลา
คุ้มรอด
นายทศพล
อริยะพงศ์
นางสาวอัญชิตา
สกุลชาญณรงค์
นายวัชระ
คงศิริ
นางสาวสุนันนี
ประดู่
นางสาวรติรส
จันทร์ทอง
นายมานะวิทย์
มณีฉาย
นางสาวณิฐารัตน์
ภูร่ ะหงษ์
นางสาวอลิสา
บินรัตแก้ว
นางสาวอาภาภัทร
สีทองเทีย่ ว
นางสาวชนัญชิดา
คงอินแก้ว
นายโฆษิต
เดิมหลิ่ม
นางสาวอาภิญญา
เศรษฐรินทร์
นายอติชาติ
ช่วยขา
หน้า 20 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230410621
641230410622
641230410623
641230410624
641230410625
641230410626
641230410627
641230410628
641230410629
641230410630
641230410631
641230410632
641230410633
641230410634
641230410635

ชื่อ - นำมสกุล
นายซับรี
นางสาวอาทิมา
นางสาวปุณยพร
นายชนาธิป
นางสาวพนิดา
นางสาวนัทติยา
นางสาวณฐมน
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวอัญญาณี
นางสาวอาตีเราะห์
นางสาวนูรีฮะ
นางสาวสูจิหย๊ะ
นางสาวพิมพกานต์
นางสาวใบเฟินร์
นายรัชชานนท์

แวเง๊าะ
โซะเบ็ญอาหลี
คงเดิม
ปริงทอง
สงวนลม
อินทร์ทอง
หนูชัย
ยกถาวร
ศรีชุมภู
อาลี
ตอหะ
ชอบหวาน
โพธิกุล
ภูขีต
เพ็ชรสุข
จำนวน 635 รำย

หน้า 21 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510001
641230510002
641230510003
641230510004
641230510005
641230510006
641230510007
641230510008
641230510009
641230510010
641230510011
641230510012
641230510013
641230510014
641230510015
641230510016
641230510017
641230510018
641230510019
641230510020
641230510021
641230510022
641230510023
641230510024
641230510025
641230510026
641230510027
641230510028
641230510029
641230510030
641230510031

ชื่อ - นำมสกุล
นายพัฒนกฤช
ปัญจศิริ
นายพันฤทธิ์
ธรฤทธิ์
นายปฐวี
ขุนทอง
นายธีรภัทร
รัตนพันธ์
ว่าที่ ร.ต.ฐากูร
โลหกาญจน์
นางสาวรุ่งกานต์
เรืองยศ
นางสาวพัชฌา
พรหมสุวรรณ
นางสาวดลฤทัย
ใยน้อย
นางสาวฟิรดาว
เจ๊ะแบเฮง
นายอภิชาติ
เต็มยอด
นายวรลภย์
แซ่อือ
นางสาวธิญาภา
ติระพัฒน์
นางสาวภณิดา
อรุณรัตน์
นางสาวเจนจิรา
กาญจนมิ่ง
นายชาญฤทธิ์
ชัยเต็ม
นางสาวจิราดา
สมบูรณ์
นางสาวชไมพร
ทองแกมแก้ว
นางสาวลดาภรณ์
ศรีสวัสดิ์
นายวชิรนนท์
พูลสวัสดิ์
นางสาวภัคสุกัลย์
เกตุชู
นางสาวธาณียา
เหล่าวนาสวัสดิ์
นางสาวณัฐณิชา
สังข์สุวรรณ
นางสาวสุชาวลี
ทวิสุวรรณ
นางสาวอรอุมา
เกื้อเส้ง
นายสพลดนัย
ถีระวงค์
นายอัศวเมศร
อินทร์ขาว
นางสาวกัลย์สุดา
วงษ์เจริญ
นางสาวอนัญพร
ขอนแก้ว
นายอารอบี
จีนารง
นางสาวจุฑารัตน์
รักษายศ
นางสาวเสาวรัตน์
อารมฤทธิ์

หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510032
641230510033
641230510034
641230510035
641230510036
641230510037
641230510038
641230510039
641230510040
641230510041
641230510042
641230510043
641230510044
641230510045
641230510046
641230510047
641230510048
641230510049
641230510050
641230510051
641230510052
641230510053
641230510054
641230510055
641230510056
641230510057
641230510058
641230510059
641230510060
641230510061
641230510062

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวเกษรา
ตรีไวย
นางสาวชนันนัทธ์
ภักดีโชติ
นางสาวเสาวลักษณ์
ศักดิ์ศฤงคาร
นางสาวศิรินทิพย์
ทิพย์กองลาศ
นางสาวณัฐิการ์
ศรีวิไล
นางสาวช่อสุภัทร
ชัยเต็ม
นางสาวศศิธร
ทับมาก
นายธีรพงศ์
อินทร์พรหม
นางสาวฐานิยา
ไชยภูมิ
นายภัทราวุธ
ดามี
นายปกเกศ
ทัตตานนท์
นายพงศ์พลฐ
บุญชูชีพ
นางสาวภรณ์สุภา
ทองเคียน
นายฐานันดร์
สุทธิศักดา
นายกฤติวุฒิ
สุทธิศักดา
นางสาวปิยธิดา
เซี่ยงจ๊ง
นายเนติวัฒน์
บัวขาว
นางสาวสิรีธร
ชูเมือง
นางสาวปัญจมา
จริตงาม
นางสาวพิมพ์ศิริพร
แก้วเกลี้ยง
นางสาวกมลชนก
ละอองพันธ์
นางสาวฬุริยา
จันทร์สุขศรี
นายรุสลัน
เจะฮะ
นางสาวนวลพรรณ
สุขปักษา
นางสาวณัฐวรา
บุญศิริ
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงอารียา
วงศ์สุวรรณ
นางสาวบุษยพรรณ
ช่วยนุ้ย
นางสาวนันทวันย์
เทพแก้ว
นายฐานวัฒน์
พูลเขตกิจ
นางสาววรรธพร
โอทอง
นางสาวจุติมาฆ์
ณ พัทลุง

หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510063
641230510064
641230510065
641230510066
641230510067
641230510068
641230510069
641230510070
641230510071
641230510072
641230510073
641230510074
641230510075
641230510076
641230510077
641230510078
641230510079
641230510080
641230510081
641230510082
641230510083
641230510084
641230510085
641230510086
641230510087
641230510088
641230510089
641230510090
641230510091
641230510092
641230510093

ชื่อ - นำมสกุล
นายชลกานต์
นางสาวนิศารัตน์
นางสาวฉันทชา
นางสาวนูรฟาดีลา
นางสาวอามีระห์
นางสาวมาเรีย
นางสาววรรณลันตรี
นายยุทธชัย
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุวรรณา
นางสาวทัศนีย์
นายภาสกร
นางสาวธนพร
นายณรงค์ฤทธิ์
นางสาวแวมาซีตา
นางสาวจุฑารัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรวิภา
นางสาวมัลลิกา
นางสาวจิรภา
นางสาวธมลวรรณ
นายเจษฎา
นายวสันต์
นางสาวอภิญญา
นางสาวศศิประภา
นางสาวสิริยากร
นางสาวสุรัสวดี
นางสาวอุมาภรณ์
นายนวฤทธิ์
นายซุลฟัดลี
นางสาวธนพร
นางสาวอริสรา

ขวัญนาวารักษ์
ทองสกุล
วงศ์มณี
สาเม๊าะ
หะรงค์
กรูตามา
อามะ
พงศ์สุธีนิเวศ
หลงกลาง
พุทธบัว
ชลสงคราม
ธรรมสมิทธิ์
สุวรรณ
เสราดี
โตะกะ
รุ่งพุฒ
ชานิธุระการ
วาดี
จันทรัตน์
แต้กิมใช้
พรหมแก้ว
ศรีใหม
เนียมวงค์
เพ็งหนู
ไข่แก้ว
องศารา
ทองชาติ
เมืองศรีนุ่น
มะโระ
เสวกวัง
เกิดจันทร์

หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510094
641230510095
641230510096
641230510097
641230510098
641230510099
641230510100
641230510101
641230510102
641230510103
641230510104
641230510105
641230510106
641230510107
641230510108
641230510109
641230510110
641230510111
641230510112
641230510113
641230510114
641230510115
641230510116
641230510117
641230510118
641230510119
641230510120
641230510121
641230510122
641230510123
641230510124

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนูรอัยนี
เบ็ญอาหลี
นางสาวมูนาดา
บุตรรักษ์
นางสาวจุฑามาศ
หนูประพันธ์
นางสาวอรปรียา
รุ่งสง
นางสาวรัตติยา
ดาดี
นายนพดล
เบญญาพฤทธิ์
นายอัซมิง
กามาเซะ
นางสาวภัทราวดี
แก้ววิชิต
นายปิยะพงษ์
พูลเถียะ
นางสาวเสาวรส
เจริญผล
นางสาวกนกวรรณ
สุวรรณมณี
นางสาวชนินาถ
โยมเนียม
นางสาววรารัตน์
แก้วชนะ
นางสาววิลาสินี
บัวหนู
นางสาวนลัทพร
ศรียวง
นางสาวสุดธิดา
ค่อมคิรินทร์
นางสาวณิชาภัทร
จารุจินดา
นางสาวสิริวันดี
เพ็งทิพย์นาง
นายธนพนธ์
เอกพิทักษ์ดารง
นางสาวนิปารมี
ศรีเพชร
นายณัฐพล
เกสโร
นางสาวอาภร
แก้วแดง
นางสาวเกษศิรินทร์
ทองเสนอ
นางสาวชลดา
รักษาพล
นางสาวปาณิสรา
เรืองช่วย
นางสาวณิชชา
พรหมธิราช
นายกฤติธี
จุลรัตน์
นายบีดีนทร์
เดียสะ
นางสาววนิดา
เพชรโชติ
นายอรรถนันต์
ขุนราช
นายปิยะวัตร
มาศจด

หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510125
641230510126
641230510127
641230510128
641230510129
641230510130
641230510131
641230510132
641230510133
641230510134
641230510135
641230510136
641230510137
641230510138
641230510139
641230510140
641230510141
641230510142
641230510143
641230510144
641230510145
641230510146
641230510147
641230510148
641230510149
641230510150
641230510151
641230510152
641230510153
641230510154
641230510155

ชื่อ - นำมสกุล
นายวรเทพ
นางสาวผกาวรรณ
นางสาวศุภานัน
นางสาวธนัตดา
นายกันตภณ
นายรัตนศักดิ์
นางสาวศิริขวัญ
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิโรรัตน์
นายรัฐนันท์
นางสาวพิยดา
นางสาวผกาวดี
นางสาวรุ่งฤดี
นายซารีฟ
นางสาวฟารีดา
นางสาวยวิษฐา
นางสาววรรณิกา
นางสาวจาลองลักษณ์
นางสาววิรินท์ลดา
สิบตารวจโททินวร
นางสาวจริยาภรณ์
นางสาวปาณิศา
ว่าที่ ร.ต.สรศักดิ์
นายจิรภัทร
นางสาวนูรีซะ
นางสาวสิรินภา
นายชนาธิป
นายณัฐพงศ์
นางสาวสุวีรญาณ์
นางสาวทิฆมั พร
นางสาวอาทิตยา
นางสาวใหม่ศิริ

ลีละกุล
บัวดาน
เรืองน้อย
ชายเกตุ
สงแสง
จันทรัตน์
บุญยัง
ศรีประสม
หิรัญสาลี
พิชัยยุทธ
จันทร์ทอง
ทาทอง
มะนุง
บ่าวเบ็ญหมัด
เรืองแก้ว
ชามริ
รอดเนียม
พุทธขันธ์
รักอ่อน
ขาวเนียม
ทิพย์เพ็ง
ทองรุธ
รัตนสังข์
หะแว
สมมาตร
มากสังข์
เกลี้ยงประไพ
หนูชัยแก้ว
แท่นประมูล
ปานสังข์
บุญขวัญ

หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510156
641230510157
641230510158
641230510159
641230510160
641230510161
641230510162
641230510163
641230510164
641230510165
641230510166
641230510167
641230510168
641230510169
641230510170
641230510171
641230510172
641230510173
641230510174
641230510175
641230510176
641230510177
641230510178
641230510179
641230510180
641230510181
641230510182
641230510183
641230510184
641230510185
641230510186

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวธิปญาดา
หนูประพันธ์
นางสาวศิริลักษณ์
เพ็ชรามา
นางสาวภัทรวรรณ
ขนาบแก้ว
นางสาวบุษราพร
เจริญวาที
นางสาวธัญสินี
ดาแก้ว
ว่าทีร่ .ต.พีรพงศ์
ขุนทองเพชร
นางสาวคริษฐา
จันแดง
นางสาวกามาลา
บาราอิตา
นางสาวอวาฏิฟ
แวดอยี
นางสาวสุนิดา
ทองเทียบ
นายภูริภูมิ
เลขานุกิจ
นายทรงวุฒิ
บุญฤทธิ์
นางสาวจิตติมา
นวลแก้ว
นางอัมรา
เปล่งแสง
นางสาวสิริประภา
เหมือนพะวงศ์
นางสาวลักษิกา
เกื้อบุญ
นางสาวกานต์ธิดา
บุญธรรม
นางสาวปิยาพัชร
ไทยดา
นางสาวกิตยาภรณ์
ธานะวัน
นางสาวภัทรวดี
ดินเด็ม
นางสาวอัครวีร์
ยอดสุวรรณ
นายสิรธีร์
ยกแก้ว
นางสาวกรรณิการ์
พันธรัตน์
นายณัฐพงษ์
ไชยภูมิ
นางฐิติมา
จุลิวรรณลีย์
นางสาวศิริพร
กิจงาม
นางสาวอนัญญา
ศรีประทุม
นางสาวศรัญญา
ไหมแก้ว
นายปวเรศ
บาเพ็ญ
นายพรศักดิ์
ลีธนศักดิ์สกุล
นางสาวสุพิชญา
มูสิกะศิริ

หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510187
641230510188
641230510189
641230510190
641230510191
641230510192
641230510193
641230510194
641230510195
641230510196
641230510197
641230510198
641230510199
641230510200
641230510201
641230510202
641230510203
641230510204
641230510205
641230510206
641230510207
641230510208
641230510209
641230510210
641230510211
641230510212
641230510213
641230510214
641230510215
641230510216
641230510217

ชื่อ - นำมสกุล
นายนฤเบศร์
นายอิลฮัม
นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวนูรฟิรดาวส์
นางสาวภาวรินทร์
จ่าสิบตรีวรพล
นางสาวพรสวรรค์
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวสมฤทัย
นางสาวชนิดา
นายภษิฎ
นางสาวเจนจิรา
นางสาวมรรยาตร
นางสาวนาตอนงค์
นางสาวสุภิญญา
นางสาวนภัสกร
นายศิริวุฒิ
นางสาวคุณาทัย
นางสาวคริษฐา
นางสาวกัญญพร
นายคอลิด
นายสุรวัช
นางสาวพิมพ์ธีรา
นางสาวนลินทิพย์
นางสาวสลิลทิพย์
นางสาวอภิญญา
นางสาวจิรัฐิพร
นางสาวมณฑกานต์
นายณัฐนันท์
นางสาวภัทรพร
นายกรรปกรณ์

ว่องปัญจเลิศ
ยาหะแม
ทองพรม
เจะมามะ
ปิน่ สุข
แซมมณี
ศิริบูรณ์
ไทยเจริญ
อินแก้ว
แก้วช่วย
จันทร์ด้วง
สุขพันธ์
นคราวงศ์
เอ็กหลี
ใจงาม
มุสิกะพันธุ์
เจ๊ะปูเต๊ะ
ศรีรูจี
อนันตพงศ์
ลอยจิ้ว
แวดาโอะ
จันทรัตน์
หนูแสง
เซ่งย่อง
ผลึกเพชร
ชูเล็ก
เขี้ยวแก้ว
แก้วมณี
แก้วมณี
เขตตะเคียน
เอี้ยวเล็ก

หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510218
641230510219
641230510220
641230510221
641230510222
641230510223
641230510224
641230510225
641230510226
641230510227
641230510228
641230510229
641230510230
641230510231
641230510232
641230510233
641230510234
641230510235
641230510236
641230510237
641230510238
641230510239
641230510240
641230510241
641230510242
641230510243
641230510244
641230510245
641230510246
641230510247
641230510248

ชื่อ - นำมสกุล
นายนิพิฐพนธ์
ศรีอาราม
นางสาววรรวิศา
สงแก้ว
นางสาวเบญวลี
เกษมุล
นางสาวสุธิชา
ราชพงศ์
นางสาวปาริชาติ
ไชยพล
นางสาวเพ็ญพร
ปิน่ หิรัญกาญจน์
นางสาวชลกมล
แก้วไกรสร
นายอภิมุข
อินทรวงศ์
นายสิทธิพล
แก้วสุกใส
นางสาวลักขณา
ชุมวิโรจน์
นางสาวรจนา
หนูดา
นางสาวชฎาภรณ์
ถาวระ
นางสาวชนานันท์
ขุนจันทร์
นางสาววราสิรี
คาทิพย์
นางสาวดารารัตน์
ไชยมะโณ
นางสาวญาชิตา
วุฒิดิษยกร
นางสาวอรณี
ดาแก้ว
นางสาวพรไพลิน
พงษ์ลือเลิศ
นางสาวรุจิรา
ทับเทีย่ ง
นางสาวจิระภา
เภ่าเวช
นางสาวจุฑาทิพย์
พูลสง
นายกฤษฎา
ฉิมเรือง
นางสาวณัฐมล
มงคลสวัสดิ์
นางสาวชฎาภรณ์
เกษมพิสิทธิ์
นางสาวกรรณิการ์
พ่อเหตุ
นางสาวโชติกา
ศรีธรรมโชติ
นายโยธิน
วิริยะกระษาปณ์
นางสาวจริณญา
มัธยม
นางสาวปริชาน์
เรืองมา
นางสาวฮามีนะ
ชานาญคราด
นางสาวภัชราภรณ์
ขุนราม

หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510249
641230510250
641230510251
641230510252
641230510253
641230510254
641230510255
641230510256
641230510257
641230510258
641230510259
641230510260
641230510261
641230510262
641230510263
641230510264
641230510265
641230510266
641230510267
641230510268
641230510269
641230510270
641230510271
641230510272
641230510273
641230510274
641230510275
641230510276
641230510277
641230510278
641230510279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุนิสา
ติงสา
นางสาวซารีป๊ะ
จันทร์แสง
นางสาววรพิชชา
เพ็ชรจรูญ
นางสาวพนัชกร
จันผุด
นางสาวรัชนี
แก่นอินทร์
นางสาวนันทลักษ์
เครือจันทร์
นายสุรเชษฐ์
มาถวิล
นางสาวอพัชชา
ชูภักดี
นางสาวดุษดี
หมีโดด
นายฮาซีฟ
นิกาเร็ง
นายเกียรติศักดิ์
ทองสุข
นายมูฮัมหมัดสุกรี
บาเหมบูงา
นายโมฮาหมัด
อับดุลมานิ
นางสาวนัสรีน
มินซาร์
นายมะรอกี
อาลี
นางสาวแวซัยดานี
แวมูซอ
นางสาวเวณิกา
บุษบงค์
นางสาวพรลภัส
สังหวาน
นางสาวซัยบะห์
มะแซ
นายไตรทศ
คูนิอาจ
นางสาวแพรวพรรณ
แซ่ด่าน
นางสาวชนาธิป
อัมราบุณยวัฒน์
นางสาวกรกนก
พงศกฤตธมน
นางสาวชนาภัทร
แก้วชูเสน
นางสาวดารุสสัลมี
เม๊าะบากอ
นายศุภณัฏฐ์
สิมศิริ
นางสาวนิศาชล
มีศรี
นางสาวฟาเดีย
สามะสูหลง
นางสาวรมิตา
รักหมอ
นางสาวจิรัชญา
ไชยมุติ
นางสาวผกากรอง
เหมือนจันทร์

หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510280
641230510281
641230510282
641230510283
641230510284
641230510285
641230510286
641230510287
641230510288
641230510289
641230510290
641230510291
641230510292
641230510293
641230510294
641230510295
641230510296
641230510297
641230510298
641230510299
641230510300
641230510301
641230510302
641230510303
641230510304
641230510305
641230510306
641230510307
641230510308
641230510309
641230510310

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนัตดาวรรณ์
ร่วมแก้ว
นางสาวกฤตพร
พรมสี
นางสาวผัลย์ศุภา
ทองแก้ว
นายณัฐกาญจน์
สิงหเทพ
นางสาวโซรายา
ตาเลงปะอาลา
นางสาวนูรีซัน
เวาะเย๊าะ
นายณัฐนนท์
แก้ววิจิตร
นายวิชานาถ
อินทโมนี
นายธวัชชัย
มณี
นายซาฟิก
ยูนุ๊
นางสาวอานงค์
นันนวน
นางสาวสุภาวิตา
ทองคาชู
นางยุวดี
นนทะสร
นางสาวรัตนาภรณ์
ดานุ่ม
นางสาวสากีน๊ะ
ดาหวี
นายพันธุธ์ ัช
สิทธิโรจน์
นางสาวอุษณีย์
มะเกะ
นางสาวกนกวรรณ
ทองประดิษฐ์
นางสาวกฤษณา
นวลแก้ว
นางสาวชนัญชิดา
สถิตคุณสกุล
นางสาวชนันสิริ
ลุยจันทร์
นางสาวชลดา
หนูเจริญ
นางสาวรัตน์ติพร
พริกคง
นางสาวสุดารัตน์
เลิศล้า
นายอดุลย์
เกื้อเส้ง
นางสาวฐิติพร
ปิน่ มี
นางสาวกาญจนา
เวียงสิมมา
นายสะการิยา
สาอุ
นายพงศกร
ฟักทอง
นางสาวปิญภรณ์
แซ่หลี
นายปัณธร
เสนาจักร์

หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510311
641230510312
641230510313
641230510314
641230510315
641230510316
641230510317
641230510318
641230510319
641230510320
641230510321
641230510322
641230510323
641230510324
641230510325
641230510326
641230510327
641230510328
641230510329
641230510330
641230510331
641230510332
641230510333
641230510334
641230510335
641230510336
641230510337
641230510338
641230510339
641230510340
641230510341

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฐปิยา
เหตุทอง
นางสาวสุธาสินี
บุตรมาตา
นางสาวจันทร์ธิดา
สุขสาราญ
นางสาวบัญชุสา
แทนหนู
นายนราธิป
วิหะกะรัตน์
นางสาวปิยะนุช
สวัสดิ์รักษา
นางสาวสุภาภรณ์
อ้นชู
นายบัญญวัต
เรืองสุด
นางสาวยศวรรณ
ชูโชติ
นางสาวนูรุลฮูดา
ณ สงขลา
นางสาวสุธาทิพย์
ยิ้มเยื้อน
นายจักรภัทร
ทองกิ้ม
นางสาวฟาตีฮะห์
สือนิ
นางสาวสิริอนงค์
พันธ์จู
นางสาวกาญจนา
ทองขวิด
นางสาววรลักษณ์
พัฒนอิ้ว
นางสาวอาอีซะห์
สาแม
นางสาวกุลณัฐ
กาลีโลน
นางสาวญาดาภา
ปลัดจิ๊
นางสาวเมธาวี
ชูศรี
นางสาวซูไรดา
ดือเระ
นางสาวคอลีเยาะ
จารู
นางสาววริศรา
สุภัตราภรรณ์
นางสาวอารยา
แก้วชู
นางสาวกชพร
เวียงคา
นายศักรินทร์
จันทร์ทอง
นายทยากร
แซ่ลิ่ม
นางสาวจินตปาตี
แลมีซอ
นายธัชพันธุ์
เพ็ชรอุไร
นายพรหมพันธุ์
พรหมวิจิต
นางสาวพรณภัทร
ธิวงค์เวียง

หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510342
641230510343
641230510344
641230510345
641230510346
641230510347
641230510348
641230510349
641230510350
641230510351
641230510352
641230510353
641230510354
641230510355
641230510356
641230510357
641230510358
641230510359
641230510360
641230510361
641230510362
641230510363
641230510364
641230510365
641230510366
641230510367
641230510368
641230510369
641230510370
641230510371
641230510372

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอภิลักษณ์
ฮัมดาหลี
นางสาวกัณฐิกา
กาลนนท์
นางสาวกรแก้ว
วรเดช
นางสาวสุพัตรา
ด้วงเอียด
นายชยพล
ชูพันธ์
นายปวิช์พัชร
ขุนทอง
นางสาวอัสวารี
ยูโซ๊ะ
นางสาวชนชญาน์
บุญมณี
นางสาวบุษกร
เรืองเพชร
นางสาวอรนิศวร์
กฤตยาเรืองกิตติ์
นางสาวรัตติญากร
แสงดา
นางสาวยามีละห์
บือราเฮง
นายธีรทัศน์
พรายพรรณ
นางสาวกูนารีฮาน
พระพิทักษ์
นางสาวเรือนแก้ว
รู้เพราะจีน
นางสาวสุจิรา
อินพรม
นายชญานนท์
ณ พิบูลย์
นางสาวมนทิชา
แซ่ว่าง
นางสาวบุษยมาศ
บัวนุ่ม
นายตะวัน
ชิตมณี
นายสุรพงศ์
หอมกลิ่น
นางสาวสลิลา
แก้วบุตร
นายปรีชา
จาปากลาย
นางสาวอมรรัตน์
เพชรประดับ
นายวันอามีน
แวสะแลแม
นายเกียรติภูมิ
ทองวิเศษ
นายกิจบวร
ชุ่มสวัสดิ์
นางสาวนิศารัตน์
แก้วไฟ
นางสาวเยาวภา
บุญพงษ์
นางสาวกาญจนา
สมเขาใหญ่
นางสาวสุพัตรา
บุญศักดิ์

หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510373
641230510374
641230510375
641230510376
641230510377
641230510378
641230510379
641230510380
641230510381
641230510382
641230510383
641230510384
641230510385
641230510386
641230510387
641230510388
641230510389
641230510390
641230510391
641230510392
641230510393
641230510394
641230510395
641230510396
641230510397
641230510398
641230510399
641230510400
641230510401
641230510402
641230510403

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวฮาซานะฮ์
บินสาแหละ
นายกัมปนาท
อารมณ์
นางสาวบูไซนา
นาแซ
นางสาววิชาดา
สุวรรณโณ
นายสรวิชญ์
มุสิกพงศ์
นางสาวนริศรา
คงประเสริฐ
นายศุภฤกษ์
แสนเดช
นางสาวศิริพร
อาไพ
นางสาวไซตน
ยูโซะ
นายนันทิภาคย์
ตัวตน
นายคณิน
ดิษฐสุวรรณ
นางสาวนันทิกานต์
สุวรรณะ
นางสาวนัสรียะห์
สะแอ
นางสาวรัฐวัณย์
ชูไทย
นางสาวสุดารัตน์
ช่อเรืองศักดิ์
นางสาวอนุธิดา
พรหมแก้ว
นางสาวณัฏฐณิชา
ก้อนเสทือ้ น
นางสาวรัตนาวดี
แก้วคง
นางสาวแวสาลีนี
เจ๊ะเล๊าะ
นายธนพงษ์
ดาเป็นไฝ
นางสาวนิสริน
หลาเก็ม
นายสรายุทธ์
แสงบัวหมัด
นางสาวปวันรัตน์
สุขศรีแก้ว
นางสาวอุษา
เลหนุด
นางสาวนภาพร
บัวก่อเพ็ชร
นายอาริฟ
มะยาซิง
นางสาวนัจญมี
แหละตี
นางสาวเสาวณีย์
บัวทอง
นางสาวนันท์นลิน
มากคง
นางสาวรติรัตน์
ไชยแก้ว
นางสาวชนิกานต์
สินธุอ์ ่อน

หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510404
641230510405
641230510406
641230510407
641230510408
641230510409
641230510410
641230510411
641230510412
641230510413
641230510414
641230510415
641230510416
641230510417
641230510418
641230510419
641230510420
641230510421
641230510422
641230510423
641230510424
641230510425
641230510426
641230510427
641230510428
641230510429
641230510430
641230510431
641230510432
641230510433
641230510434

ชื่อ - นำมสกุล
นายปฏิภาณ
นางสาวภัทรกันย์
นางสาวรินรดา
นางสาวรัตนมณี
นางสาวกรกันยา
นางสาววัชราภรณ์
นายทยากร
นางสาวนุชสุดา
นางสาวเนตรนภิส
นางสาวสุวิชญา
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวลัยลา
นางสาววรัชยา
นางสาวธัญญารัตน์
นายปิติภัทร
นางสาวโสภิดา
นางสาวณัฏฐธิดา
นางสาวนูรไลลา
นางสาวภัททิรา
นายมูฮาหมัดเซาฟี
นายศุภวิชญ์
นางสาวอาภาภรณ์
นางสาวธัญญานุช
นายเมธพนธ์
นางสาวกมลกานต์
นางสาวภารตี
นางสาวรุ้งลาวัลย์
นางสาวอรวรรณ
นางสาวทัศนีย์
นางสาวปวริศา

ปูนิล
โพชนะกิจ
ขาวจันทร์คง
พุฒซ้อน
ชูเกลี้ยง
สอนศาสตร์
ประทีปแก้ว
ข้างแก้ว
คงทอง
เอียดวารี
แซ่ฟู
บัวจันทร์
มาลียัน
มีอุ้ย
หลงหัน
วิทยาศิริกุล
พลเจริญ
มีเถื่อน
มะตานิง
วิทยาศิริกุล
มามะ
ศิริพิชญ์ตระกูล
ใจภักดี
ทับชุม
สุขขวัญ
แก้วนุ้ย
สุวรรณรัตน์
รัตนสว่างวงศ์
เทียนทุมพันธ์
รักนุ้ย
แก้วไฝ

หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510435
641230510436
641230510437
641230510438
641230510439
641230510440
641230510441
641230510442
641230510443
641230510444
641230510445
641230510446
641230510447
641230510448
641230510449
641230510450
641230510451
641230510452
641230510453
641230510454
641230510455
641230510456
641230510457
641230510458
641230510459
641230510460
641230510461
641230510462
641230510463
641230510464
641230510465

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจิณณพัต
สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางสาวนัทธ์หทัย
ร่มบัว
นางสาวนิภาพร
ทองไฝ
นางสาวสาวิตรี
ศักดิ์สุวรรณ
นางสาวพรศิริ
กาพย์แก้วสิน
นางสาวกิตติมา
ชูถนอม
นางสาวไหมซาเราะ
จันทรกุบ
นางสาวเมธาวี
กุลชรินทร์
นางสาวอนรรคนงค์
วีระพันธ์
นางสาวจันทนิภา
ทองเดช
นางสาวรุ่งพิศุทธิ์
หยงสตาร์
นางสาวยศภัทร
เลจ้าย
นางสาวสุนิศา
พูลสวน
นางสาวณัชชา
เรืองสิริวิชญกุล
นางสาวอัฟนานร์
เจะแวเด็ง
นางสาวชมพูนุช
เกษม
นางสาวอมรรัตน์
ตุกวุน่
นางสาวกมลวรรณ
ปัตตา
นายรุสมัน
สือแม
นางสาวสุรีรัตน์
จันทสโร
นางสาวเฉลิมพร
ทองคา
นางสาวโรสณา
อวนข้อง
นางสาวภัณฑิรา
ชูด้วง
นางสาวพิชญธิดา
ศรุตินันท์
นางสาวบัยตูลย์
มามะ
นางสาวลลดา
พุธจันทร์
นางสาวกิตติยา
อุดมศรี
นางสาวณฐอร
จันทร์วิน
นายชาคริต
ทองนวล
นางสาวอมรรัตน์
เพชรแก้ว
นายกฤชพล
คงสิน

หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510466
641230510467
641230510468
641230510469
641230510470
641230510471
641230510472
641230510473
641230510474
641230510475
641230510476
641230510477
641230510478
641230510479
641230510480
641230510481
641230510482
641230510483
641230510484
641230510485
641230510486
641230510487
641230510488
641230510489
641230510490
641230510491
641230510492
641230510493
641230510494
641230510495
641230510496

ชื่อ - นำมสกุล
นางนิตยา
จ.อ.ทวี
นางสาววรัญญา
นายพีรพงศ์
จ.อ.กิตติศักดิ์
นายนวิน
นางสาวพิชญ์นา
นางสาวดารียะห์
นายอันนัส
นางสาวหัสดีวรรณ
นางสาวกฤษณา
นายศักดิ์ดินันท์
นางสาวอรทัย
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาววีรยา
นายมนัสวิน
นางสาวณัฐชา
นางสาวจันทร์ยาธร
นายวัชรพงษ์
นายธราเทพ
นางสาวมณฑาทิพย์
นางสาวกมลเนตร
นายไฟซอน
นางสาวรุสวาตี
นายศุภณัฐ
นายพิสุทธิว์ ัชร์
นายอิทธิชัย
นางสาวคิทมีย์
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวอัญชิสา
นางสาวนริษา

นวลละออง
นาเมืองรักษ์
ทองแก้ว
ไชยขาว
ทองโตนด
ธีระประภาส
มานีวัน
ยูโซ๊ะยูด๊ะ
สารีมะเจ๊ะ
สีนา
คณะครุฑ
บุญให้
เหมืองจา
ศรีนคร
สุขศรี
ไชยรุตม์
เซ่งอิ้น
จันทะมุณี
มณีศรี
คุ้มครองเล็ก
ซุ่นสั้น
รอดขาว
บิลละเต๊ะ
ปอ
พรหมเอียด
ชูชัยวัฒนา
เพ็ชรจาเนียร
ฮามา
กาญจนเพ็ญ
แก้วสลับนิล
คงศักดิ์พันธ์

หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510497
641230510498
641230510499
641230510500
641230510501
641230510502
641230510503
641230510504
641230510505
641230510506
641230510507
641230510508
641230510509
641230510510
641230510511
641230510512
641230510513
641230510514
641230510515
641230510516
641230510517
641230510518
641230510519
641230510520
641230510521
641230510522
641230510523
641230510524
641230510525
641230510526
641230510527

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวรอดียะห์
ซาเก็ง
นางสาวนาเดียร์
หนูหนุด
นายประเสริฐ
เครือแสง
นางสาวขวัญฤทัย
บุญทิพย์
นางสาวอัญธิตา
คงแก้ว
นางสาวปิน่ ฐญา
ชารีวงศ์
นางสาวณิศรา
ทับทิม
นายวิพุธ
สุปการ
นางสาวเมธาวรรณ
ขวัญสุข
นางสาวสุดารัตน์
ดาแก้ว
นางสาวศิริพร
ชูมณี
นายณัฐชนน
รัตถิวัลย์
นางสาวศุทธินี
แซ่หลี
นางสาวภิญรดา
นวลศรีทอง
นายสิทธิศักดิ์
ศรีจรูญ
นางสาวนูไรณี
ดอเลาะ
นางสาวปติญญา
สังข์ไพฑูรย์
นางสาวปัตย์วฬา
นิตยากุล
นางสาวฐิตาภา
แตงตาด
นางสาวอังคฎาภรณ์
จันสุข
นางสาวฮุสณี
สารง
นางสาวฉัตรสุดา
สุขเอียด
นายชินกฤต
กัญจนโรจน์
นางสาวกมลชนก
ชัยชนะ
นางสาวสารีย์
จันแดง
นายอธิปัตย์
เสียมไหม
นางสาวสาริณี
หวังหล้า
นางสาวธัญรดา
เอียดทอง
นางสาวแพรพลอย
สงเดช
นายฮารีส
มามะ
นางสาวฟาฏิน
แลแร

หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510528
641230510529
641230510530
641230510531
641230510532
641230510533
641230510534
641230510535
641230510536
641230510537
641230510538
641230510539
641230510540
641230510541
641230510542
641230510543
641230510544
641230510545
641230510546
641230510547
641230510548
641230510549
641230510550
641230510551
641230510552
641230510553
641230510554
641230510555
641230510556
641230510557
641230510558

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนูรฮูดา
เจ๊ะอาลี
นางสาวชลธิชา
รักษายศ
นางสาวลีซา
สะหะ
นางสาวสิริลักษณ์
เกื้อวงค์
นายซุลกีฟลี
มะสีละ
นางสาวสุภารัตน์
อุไรวงศ์
นางสาวบาซิเราะห์
มะแตหะ
นางสาวสุดารัตน์
กาเส็มส๊ะ
นางสาวสุภนิช
พูลสวัสดิ์
นางสาวซูไบดะห์
เจ๊ะอาแซ
นายวงศธร
แสงอุบล
นางสาวกันยา
อุปมนต์
นางสาวพัชริสา
เพ็ชรหอม
นางสาวมรกต
เพ็ชรน้อย
นางสาวกนกวรรณ
ผ่องใส
นางสาวกนกพิชญ์
จันสิริโชติ
นางสาวจารุวรรณ
เหมมันต์
นางสาวศิโรรัตน์
วงศ์วร
นางสาวกุลปริยา
ปิน่ สวัสดิ์
นายจิรพงศ์
มาหลง
นางสาววิลาวัณย์
วิสุทธิกิจ
นางสาวรอฮานา
เจ๊ะอาแว
นางสาวนันทิกานต์
รักทอง
นายอันนัสซ์
จะปะกิยา
นางสาวกมลวรรณ
บัวทอง
นางสาวฐิติรัตน์
ทองอุ่น
นางสาวสุนิสา
บัวทอง
นางสาวโซรญา
วาแมดีซา
นายอภิสิทธิ์
ผลกล้า
นางสาวกชพร
ลือชากุลบุตร
นางสาวรุ่งทิพย์
จีระพันธ์

หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510559
641230510560
641230510561
641230510562
641230510563
641230510564
641230510565
641230510566
641230510567
641230510568
641230510569
641230510570
641230510571
641230510572
641230510573
641230510574
641230510575
641230510576
641230510577
641230510578
641230510579
641230510580
641230510581
641230510582
641230510583
641230510584
641230510585
641230510586
641230510587
641230510588
641230510589

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวรอสีด๊ะ
สะดียามู
นายวัชรศิษฏ์
ยิ่งขจร
นางสาวสรรศกิจ
สังข์แก้ว
นางสาวฟาซีลา
ลอแม
นางสาวจิณห์นิภา
เหมทานนท์
นางสาวทิฆมั พร
หมะอุ
นายณฐพล
บุญลิ่มเต็ง
นางสาวณัฐวริน
อินทุเศรษฐ
นางสาวรุ่งฤดี
มะณี
นางสาวชญานิษฐ์
ฟ้องโหย
นางสาวเมธิญา
เส้นปาน
นางสาวรัตติกา
กุหลาบวรรณ
นางสาวสุภาการ
ผังมาลี
นางสาวสุภาวดี
ไชยภักดี
นางสาวศุภิสรา
หงษ์เจริญ
นางสาวอุมากร
เส้งวุน่
นางสาวแพรวพรรณราย ไชยรักษ์
นายวรวัจน์
ฮันเย็ก
นางสาวธนพร
รอดชู
นายจีรภัทร
ไกรแก้ว
นางสาวสีตีอีเสาะ
มะสาลาแล
นายวิชิต
ศิริ
นางสาวปานทิพย์
ธราภรณ์
นางสาวเนตรตี
นฤนาทมโนรม
นางสาวฐานิต
พูลเกิด
นางสาวศิรประภา
เชิงไกรยัง
นายธรรมรัตน์
ทรพิศ
นางสาวมณีรัตน์
ชาติสิริพิทักษ์กุล
นางสาวณัฐพิมล
พลับจีน
นายศุภกิตต์
นวนหงษ์
นางสาวนาฏธิดา
สีขวัญ

หน้า 19 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510590
641230510591
641230510592
641230510593
641230510594
641230510595
641230510596
641230510597
641230510598
641230510599
641230510600
641230510601
641230510602
641230510603
641230510604
641230510605
641230510606
641230510607
641230510608
641230510609
641230510610
641230510611
641230510612
641230510613
641230510614
641230510615
641230510616
641230510617
641230510618
641230510619
641230510620

ชื่อ - นำมสกุล
นายธนภัทร์
นางสาวมิสวานี
นายอานัน
นางสาวปรารถนา
นายจักรเพ็ญ
นางสาวเฌมิกา
นายยสินทร
นางสาวสิรายุ
นางสาวสุรัมภา
นางสาววิมลณัฐ
นางสาวสุรัสวดี
นางสาวเมธาวดี
นางสาววิรัลยุพา
นางสาววีรวรรณ
นางสาวอานีส
นางสาวสารีณา
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวซูรีตา
นายซูไฮมีน
นางสาวรอฮานี
นางสาววรรณพร
นางสาวชนกกานต์
นางสาวฐิตาพร
นางสาวบุษกร
นายธนาพัฒน์
นางสาวปัทมา
นางสาวหฤทัย
นางสาวจันทร์ติมา
นายทักษกร
นางสาวธัญลักษณ์

ผอมเส้ง
บินหมัดอมิน
วิริยะเศรษฐกุล
นาคสอิ้ง
สุขสีเสน
บัวพรหม
กลิ่นนวล
สามศรี
คงชาติ
คาแก้ว
พันธ์สุข
ทองขุนดา
พัทธรัตน์
รักษศรี
อับดุลเลาะ
รอเหมมัน
แคล้วคลาด
ชัยศิริ
กามาอูเซ็ง
อาแว
หลีล่าสัน
จีนจูด
สวัสดิรักษา
สุขทับ
สังข์สุวรรณ
สุขช่วย
อัตตะ
คาเจริญ
ชุมขันธ์
ปากอ่อน
บุญแสง

หน้า 20 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230510621
641230510622
641230510623
641230510624
641230510625
641230510626
641230510627
641230510628
641230510629
641230510630
641230510631
641230510632
641230510633
641230510634
641230510635

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปรวิณ
อินทรศักดิ์
นางสาวดาวนภา
พิทักษ์
นางสาวธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
นางสาวธมนวรรณ
คงประดิษฐ์
นางสาวดาเนียล
ดอเล๊าะ
นางสาวญาสุมินทร์
มายศรี
นางสาวสุพรรณี
เกิดเขียว
นางสาวภัทรวดี
เสียมใหม
นางสาววณิชยา
อุ่นนุช
นางสาวชุติมาภร
เล่งอี้
นางสาวประภัสสร
พรหมอ่อน
นางสาวเยาวเรศ
แก้วชูเชิด
นางสาวสุทธิดา
สุวรรณโณ
นางสาวลลิตา
นรารีพ่วง
นางสาวชฎาพร
มานะ
จำนวน 635 รำย

หน้า 21 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610001
641230610002
641230610003
641230610004
641230610005
641230610006
641230610007
641230610008
641230610009
641230610010
641230610011
641230610012
641230610013
641230610014
641230610015
641230610016
641230610017
641230610018
641230610019
641230610020
641230610021
641230610022
641230610023
641230610024
641230610025
641230610026
641230610027
641230610028
641230610029
641230610030
641230610031

ชื่อ - นำมสกุล
นายภูริพัฒน์
นางสาวกานต์สินี
นายอนุพงศ์
นายมูฮาหมัดสุกรี
นางสาววีณา
นายกฤษฎา
นายศราวุธ
นายพงศกร
นางสาวจิรวรรณ
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวสุไหลล่า
นางสาวสุชาวดี
นางสาวชฎาพร
นางสาวนิศากร
นายสรวิชญ์
นางสาววรพรรณ
นางสาวณัฐชา
นายพันธกานต์
นายภูริทัตถ์
นางสาววรวรรณ
นางสาวธันยพร
นายวิศรุต
นางสาวกัญญาณัฐ
นางสาวอานาตี
นางสาวลฎาภา
นางสาววรินธร
นางสาวนิชนารถ
นางสาวปนิษฎี
นางสาวนภัสกร
นายอภิสิทธิ์
นางสาวพรรณทิพย์

เหลืองสกุล
ทิพย์รองพล
คงธนธรรมกุล
ซีเดะ
ยาติกุล
คงคาสวัสดิ์
สินสาตร์
พงษ์สวัสดิ์
วิจะสิกะ
มีมุสิทธิ์
สันหลี
จันจาตุรงค์
ชาวนา
คงพันธุ์
แก้วนุ้ย
เลื่อนแก้ว
บุญช่วย
ใหม่เจริญ
พุม่ ช่วย
บรรณกิจ
ขุนชิต
ชูใจ
สุวรรณสะอาด
อูมูดี
อภิษฎานนท์
เฉลิมวรรณ์
ทองสกูล
พงษาวดาร
แซ่โอ่ง
จันทิตย์
หน่อคาผุย
หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610032
641230610033
641230610034
641230610035
641230610036
641230610037
641230610038
641230610039
641230610040
641230610041
641230610042
641230610043
641230610044
641230610045
641230610046
641230610047
641230610048
641230610049
641230610050
641230610051
641230610052
641230610053
641230610054
641230610055
641230610056
641230610057
641230610058
641230610059
641230610060
641230610061
641230610062

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพัชวรรณ
ด้วงสุข
นางสาววันวิสา
สังข์วงศ์
นางสาวนิสรีน
ด้อเลาะ
นางสาวอชิรญา
แซ่เฮง
นางสาวจีรารัตน์
นุเคราะห์วัด
นางสาวนูสรินทร์
ลาวี
นายธนรรชน
ปะลาวัน
นางสาวนิอาวาติส
ยะหริ่ง
นางสาวกนิษฐา
ทองหยู
นางสาวปุณฑรีย์
เรืองฤทธิ์
นางสาวปสุดา
โพธิพ์ งษา
นางสาวสุพรรษา
ปาทาน
นางสาวกชพร
ทองศรีจันทร์
นายวสวัฒน์
เวียงถานะ
นางสาวอธิชา
บัวชื่น
นางสาวชลธีรา
บุญจุบัน
นายมาตรการ
มาตรชมภู
นางสาวเบญจภัทร
ทองรอด
นายฉัตรมงคล
เอี่ยมระยับ
นางสาวหนึ่งฤทัย
ห้องเม่ง
นางสาวทศพร
เพชรทองเกลี้ยง
นายเตชินต์
เอี้ยวสกุล
นางสาวศุภรัสมิ์
สุวรรณสะอาด
นายเฉลิมเกียรติ
นวลปาน
นางสาวโซเฟีย
บุตรรักษ์
นางสาวปิยวรรณ
หลานหมีน
นายสิรภพ
เกิดแก้ว
นางสาวภัชลดา
นิภิรมย์
นางสาวกานต์พิชชา
เกษรักษ์จิรสิน
นายก้าวหน้า
พร้อมมูล
นางสาววิชญาดา
เพ็ชรกอ
หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610063
641230610064
641230610065
641230610066
641230610067
641230610068
641230610069
641230610070
641230610071
641230610072
641230610073
641230610074
641230610075
641230610076
641230610077
641230610078
641230610079
641230610080
641230610081
641230610082
641230610083
641230610084
641230610085
641230610086
641230610087
641230610088
641230610089
641230610090
641230610091
641230610092
641230610093

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวกันต์กนิษฐ์
บุญเพชรแก้ว
นางสาวสุไลด้า
บิลลาเตะ
นางสาวญาณสร
สุวรรณรัตน์
นางสาวรัตนวลี
เลื่อนแก้ว
นางสาวมีนา
ไทรบุรี
นายสูไลมาน
ยะผา
นายอานนท์
รามสวัสดิ์
นางสาวณัฐธยาน์
แก้วกลิ่น
นายธวัชชัย
เอกรัตน์
นางสาวกัญญ์วรา
เวียงถานะ
นายนราทร
นาคกล่อม
นายอับดุลเลาะ
หะแวกะจิ
นางสาวณัฐวรา
ศรีทองสุข
นายธัญวุชร
สันจิ
นางสาววิชญาพร
ด้วงเอียด
นางสาวปรีดาภรณ์
สุชลพานิช
นายทินภัทร
วุฒิพงศ์
นางสาวปิยนุช
เมฆฉาย
นางสาวสุทธิวรรณ
แก้วช่วย
นางสาวเกษสุดา
เพ็ชรศรี
นายทศพล
จันวดี
นายพบทอง
ทองเลิศ
นายวิชชุกร
ชายภักตร์
นายไพโรจน์
เดชสงค์
นางสาวณุลนีย์
แกว่นกสิกร
นางสาวฮาลีม๊ะ
ขวัญโต๊ะเร๊ะ
นายปุณณรัตน์
บุญมาก
นางสาวสุธราภรณ์
สุวรรณรักษา
นางสาวชุติพร
ทรงเดชะ
นางสาวนภาเพ็ญ
สุวรรณมณี
นางสาวจิราวรรณ
สิงหวงค์
หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610094
641230610095
641230610096
641230610097
641230610098
641230610099
641230610100
641230610101
641230610102
641230610103
641230610104
641230610105
641230610106
641230610107
641230610108
641230610109
641230610110
641230610111
641230610112
641230610113
641230610114
641230610115
641230610116
641230610117
641230610118
641230610119
641230610120
641230610121
641230610122
641230610123
641230610124

ชื่อ - นำมสกุล
นายตันติกร
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวชนิสรา
นายธนาคูณ
นายอัมรัน
นายธัชพิชัย
นายชยสรณ์
นางสาวมาริษา
นางสาวทัศนีย์
นายแวลุกมัน
นายวราบดินทร์
นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวรัชกานต์
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวโสภา
นางสาวกลอยใจ
นางสาวอัจฉรา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวปิยธิดา
นางสาวสุภิตา
นางสาวพรรณนิสา
นายอาณัติ
นายฮัมบาลี
นางสาวอริสรา
นางสาวนวรัตน์
นางสาวศรีสุธาทิพย์
นางสาวกฤติยา
นางสาวศศิญาภรณ์
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวธัญญาลักษณ์
นางสาวกนกรัตน์

ชุมพล
ด้วงทอง
บัวศรี
วิบูลย์เขตร์
มาปะ
พัฒโณ
สิงขรรัตน์
แก้วนวล
นกแก้ว
เจะมะ
เชาวลาห์
มานพศิลป์
แก้วมุข
แท่นแก้ว
เสนานิมิตร
สิงห์โรทัย
ดาโอะ
จันทร์ฉาย
พรสยม
ยังปากน้า
แมลงภูท่ อง
หมาดโหยด
หะซา
มุ่งแสง
ธนาก้องยศ
แสงมณี
เรืองมณี
เอียดเรือง
ยอดซ้าย
เพ็ชรเสน
ไชยรี
หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610125
641230610126
641230610127
641230610128
641230610129
641230610130
641230610131
641230610132
641230610133
641230610134
641230610135
641230610136
641230610137
641230610138
641230610139
641230610140
641230610141
641230610142
641230610143
641230610144
641230610145
641230610146
641230610147
641230610148
641230610149
641230610150
641230610151
641230610152
641230610153
641230610154
641230610155

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาววันวนา
อาญาพิทักษ์
นางสาวโจซาฟีน
จันทร์อาไพ
นายณัฐวุฒิ
คงชู
นายฐิติวัสส์
รัตนพันธ์
นางสาวณัฏฐชา
วิชชานนท์
นางสาวจุฑามณี
ยอดรักษ์
นางสุภาวดี
ยอดรักษ์
นางสาวชนิตา
โพธิพ์ งษา
นางสาวสุจินันท์
จุฬาวิทยานุกูล
นายวิศิษฏ์
อนุศิษฎ์วิวัฒน์
นางสาวณัฏฐนันท์
สุวรรณจินดา
นายกฤษฎา
บัวกิ่ง
นางสาวอัฟนาน
สาแมง
นายอนุสร
พรหมทัตโต
นางสาววรรณวิศา
บัวเอียด
นางสาวเนตรนภา
พุฒน้อย
นายบงการ
จงมี
นางสาวปวริศา
อินจักรแก้ว
นางสาวเยาวลักษณ์
แก้วทอง
นางสาวเจนณิพิฐญ์
ยังสมบูรณ์
นางสาวอนงค์นาถ
ปรางดา
นายอานาจ
พูลแก้ว
นางสาวทินาภา
ตระการกวิน
นายยงยุทธ์
แก้วอัมพร
นางสาวสิริญญา
คงเมือง
นางสาวทิพากร
ตระการกวิน
นายสมพร
ละงู
นางสาววศินี
ทิพย์รองพล
นางสาวกวินธิดา
ขุนรอง
นางสาวรัตนา
บัวแก้ว
นางสาวชนกานต์
อินทวิรัตน์
หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610156
641230610157
641230610158
641230610159
641230610160
641230610161
641230610162
641230610163
641230610164
641230610165
641230610166
641230610167
641230610168
641230610169
641230610170
641230610171
641230610172
641230610173
641230610174
641230610175
641230610176
641230610177
641230610178
641230610179
641230610180
641230610181
641230610182
641230610183
641230610184
641230610185
641230610186

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจุฑาทิพย์
สุขมิ่ง
นายจตุพล
ทรัพย์มาก
นางสาวยศวดี
สุขอนันต์
นางสาวภาชนีย์
สุวรรณสังข์
นางสาวปรียาภรณ์
ฤกษ์เกลี้ยง
นางสาวจุฬารัตน์
จันทรวิบูลย์
นางสาวสุปราณี
ศรีจาเริญ
นางสาวมณธิรา
บุญเต็ม
นางสาววิภาวี
พูลเกิด
นายพงษ์ศักดิ์
เอียดแก้ว
นางสาวศิริญญา
หมัดหรีม
นางสาวพรชนก
ช่วยวิจิตร
นางสาวทรายแก้ว
กาญจนรัตน์
นางสาวอรพรรณ
แก้วบุญทอง
นางสาวจิราพร
พรมเพชร
นางสาววราทิพย์
จีนเมือง
นางสาวกิตติกา
สุขสวัสดิ์
นายจัสมิน
อายะ
นางสาวนริศรา
ยังสมัน
นางสาวฐิดายุ
ยิ้มแก้ว
นายจิตรายุส์
จาลอง
นางสาวบงกชชนก
จิตคานึงพงศ์
นายฮาริส
โต๊ะสมัน
นางสาวสุดารัตน์
จิตนุกูล
นายสุขุม
สุทธชยานนท์
นางสาวมาดีน่า
นิยมเดชา
นางสาวลีตาฮันณี
กะด๊ะ
นางสาวรสิตา
จงศิริ
นายอานนท์
เมืองแก้ว
นางสาววนิดา
ภาคพรม
นายกฤษณ
สุดใหม่
หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610187
641230610188
641230610189
641230610190
641230610191
641230610192
641230610193
641230610194
641230610195
641230610196
641230610197
641230610198
641230610199
641230610200
641230610201
641230610202
641230610203
641230610204
641230610205
641230610206
641230610207
641230610208
641230610209
641230610210
641230610211
641230610212
641230610213
641230610214
641230610215
641230610216
641230610217

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุทธิดา
ขุนไกร
นายนวพล
สิทธิวงษ์
นางสาวศศิธร
อ่อนวงศ์
นางสาวซอฟีย๊ะ
ลางีตัน
นายอพันดี
เจ๊ะฮามะ
นางสาวอาภาพร
ขุนจันทร์
นางสาววรรณพร
กู้สมานเกียรติ
นางสาวอรอนงค์
พรหมประวัติ
นายฝารุส
สตันน๊อด
นางสาวธิดารัตน์
หอมชื่น
นางสาวยลรดี
โต๊ะบ่าหมะ
นางสาววรรณิศา
สุขโสภา
นางสาวสินีนาฎ
โรจนรังษี
นางสาวเขมญา
เมาะสาแม
นายวิศรุต
ศรีสุวรรณ
นางสาวณัฐธิดา
วงค์รอด
นางสาวเจนจิรา
วิจะสิกะ
นางสาวศศิมาภรณ์
แก้วจุลพันธ์
นางสาวเปมิกา
เทพรัตน์
นายจรัญ
ยะถาวร
นางปาริฉัตร
โชติชูช่วง
นางสาวณัฐพร
คงชุม
นางสาวสิรีธร
เตชะพันธุ์
ว่าทีร่ .ต. หญิงอนุธิดา
จิตนุรักษ์
นางสาวนันทิกานต์
จันทร์ณรงค์
นางสาวฐิติมา
โลหิตธาดา
นายวิชยุตม์
ขาช่วย
นางสาวอภิญญา
ฟ้าสิทธินนท์
นางสาวเหมหงส์
อาจณรงค์
นายโมฮาหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
นางสาวภัทรภร
เรียนสุด
หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610218
641230610219
641230610220
641230610221
641230610222
641230610223
641230610224
641230610225
641230610226
641230610227
641230610228
641230610229
641230610230
641230610231
641230610232
641230610233
641230610234
641230610235
641230610236
641230610237
641230610238
641230610239
641230610240
641230610241
641230610242
641230610243
641230610244
641230610245
641230610246
641230610247
641230610248

ชื่อ - นำมสกุล
นายธีรุตม์
นางสาวไหวเร๊าะ
นางสาวสุดธิดา
ว่าทีร่ ้อยตรีสุกัญญา
นางสาวสิรินาฎ
นางสาวณิชกานต์
นางสาวกัณฑ์นภัส
นางสาวสุนารี
นายมะบูคอรี
นางสาวปภัสรา
นางสาวณัฐนรี
นางสาวจันทรารัตน์
นางสาวจันทิรา
นางสาวชลลดา
นางสาวนูรฎ์ฮัยฟาร์
นายวริศ
นางสาวจุฬาวัลย์
นางสาวซิลมีย์
นางสาวปาริษา
นางสาวพสชนัน
นางสาวสุภาวดี
นางสาวสุปราณี
นางสาวโมน่า
นายจิรวัฒน์
นางสาวเรวดี
นายณัฐชนน
นางสาวศุภัชชา
นางสาวณัฐชยา
นางสาวลักษิกา
นายสนธยา
นางสาวณัฐนันท์

คงบันนึก
บินล๊ะ
เจริญสุข
ไชยรัตน์
บัวผัด
แก้วเกิด
หว้าหวัด
รุ่งเพ็ชร
สาเลง
แก้วสี
แก้วมณี
ทองนิลภักดิ์
อินชู
เลิศกิตติไพบูลย์
คอลออาแซ
ฤทธิช์ ่วย
รักษา
เจ๊ะอูมา
ขาวพิชัย
บุญยัง
ขาวพิชัย
แสงเขียว
บินหมาน
ภักดีวานิช
ชาตรีกุล
ชาพิมล
ทองเทียบ
สุวรรณอ่อน
ชนะวิจิตร
รักเจริญ
เวสวรรณ
หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610249
641230610250
641230610251
641230610252
641230610253
641230610254
641230610255
641230610256
641230610257
641230610258
641230610259
641230610260
641230610261
641230610262
641230610263
641230610264
641230610265
641230610266
641230610267
641230610268
641230610269
641230610270
641230610271
641230610272
641230610273
641230610274
641230610275
641230610276
641230610277
641230610278
641230610279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปารินา
สีทอง
นางสาวอลิษา
แดงปรก
นายธราดล
แตงอ่อน
นายจักรกฤษ
ปิน่ พงค์
นางสาวกัลยรัตน์
ถาวร
นางสาววชิราภรณ์
สังข์กูล
นางสาวซารีน่า
คงยุนุ้ย
นางสาวภัณฑิลา
ศรีไพบูลย์
ว่าทีร่ .ต.หญิงกุสุมา
ดวงเอี่ยม
นายธิติธัช
หิรัญเบญจทรัพย์
นางสาวอัซฟาเราะฮ์
ยุนุ
นางสาวอนงค์นาฏ
เทพทวี
นางสาวมณฑิรา
ประสิทธิน์ ุ้ย
นางสาวพิชชาภา
ปาลรัตน์
นางสาวพรรษชล
สังข์ทิพย์
นางสาวชมพูนุท
แก้วจุลกาญจน์
นางสาวเบญริสา
สามัคคี
นายประธิปปัตย์
สุวรรณมณี
นายศิวทัต
พันธุม์ ณี
นางนริศรา
นิลพัฒน์
นายอารีฟ
สะมาแอ
นายฟารุค
มินซาร์
นางสาวอรวรีย์
ศรีสุรางค์
นางสาวสิริลักขณ์
กิจเวช
นางสาวยาตร์ตรา
ศรีเมือง
นางสาววราภรณ์
พรอินทร์
นางสาวสุดารัตน์
กาหยี
นายธีรวัต
จาเริญนุสิต
นางสาวสิรามล
ช่อเส้ง
นางสาวนภัสวรรณ
อินทานุกูล
นางสาวสุภาภรณ์
นาคพล
หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610280
641230610281
641230610282
641230610283
641230610284
641230610285
641230610286
641230610287
641230610288
641230610289
641230610290
641230610291
641230610292
641230610293
641230610294
641230610295
641230610296
641230610297
641230610298
641230610299
641230610300
641230610301
641230610302
641230610303
641230610304
641230610305
641230610306
641230610307
641230610308
641230610309
641230610310

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอธิชา
คงพันธ์ทะระ
นางสาวปรรณ์
สังข์แก้ว
นางสาวนันทิชา
เพชรขาว
นางสาวศรสวรรค์
เกื้อเกต
นางสาวสุไรยา
ใจเย็น
นางสาวศศิภา
ปัดออด
นางสาวอัสหม๊ะ
ยูโซะ
นางสาวกรรณิการ์
หลีเจริญ
นางสาวทิพย์สุดา
ทองคา
นางสาวสุธิดา
สิทธิชัย
นางสาวเจ๊ะรินดา
เกะรา
นางสาวอาฟียาต์
ดามาอู
นางสาวณัฐวิภา
รัตนะ
นางสาวสาธิตา
อยู่มั่นธรรมา
นางสาวชนิกานต์
คลังข้อง
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงณัฐนันท์ ภิรมย์กาญจน์
นายธีระพงศ์
ทองปัญจา
นางสาวพิชญาภร
ช่วยอ่อน
นายธนุสฌา
จันทวงศ์
นางสาวอ้อยใจ
ขุนกาแหง
นายอนาฟี
อับดุลย์กาเดร์
นายชวนเลิศ
แซ่ลิ่ม
นางสาวธนาภรณ์
มุสะกะ
นางสาวนูรีซา
แดแซ
นางสาวอาทิตยา
เกษมกุล
นายกฤติน
อนะสุวรรณ์
นางสาวซาดียะห์
อาลี
นายเจษฎา
สุวรรณการณ์
นายศุภศักดิ์
แซ่โก
นางสาวสุดารัตน์
ดารายีสาฮอ
นายกิตติพงศ์
วงศ์สุคนธ์
หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610311
641230610312
641230610313
641230610314
641230610315
641230610316
641230610317
641230610318
641230610319
641230610320
641230610321
641230610322
641230610323
641230610324
641230610325
641230610326
641230610327
641230610328
641230610329
641230610330
641230610331
641230610332
641230610333
641230610334
641230610335
641230610336
641230610337
641230610338
641230610339
641230610340
641230610341

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวทิพย์วรรณ
บุญไดหวาน
นางสาวปิยรัตน์
นุ้ยเกลี้ยง
นางสาวมาริสา
เสารภู
นายสิทธิชัย
แสงอรุณ
นางสาวฐิติกา
อรุณโณ
นางสาวกมลชนก
เย็นจรัล
นางสาวโรจนพรรณ
เทพอ่อน
นางสาวนิฟิรดาวห์
สะมะแอ
นางสาวสาธิตา
เหลืองสุก
นางสาวสุคนทิพย์
เพ็ชรสากร
นางสาวสุทธิดา
หนูหมื่น
นายวิยะวัตร
โทบุรี
นางสาวทัตยา
จันทกุล
นายกิตติพงศ์
พรหมเทพ
นางสาวซาฟีนะห์
พิทักษ์ณาณุรักษ์
นางสาวฮารีซ๊ะ
กาเห
นางสาวอรุณรุ่ง
หนูชัย
นางสาวฮามีดะ
พันหวัง
นางสาวกันต์ฤทัย
แดงเอียด
นางสาวศศิธร
กลั่นทอง
นายสรวิชญ์
ทองฉิม
นางสาวรัชดาภรณ์
แกล้วกล้าหาญ
นายศิวดล
เพ็งจรัส
นางสาวรวิชา
มีบุญ
นางสาวธัญลักษณ์
ศรีคง
นายแสนย์
บุญสนอง
นางสาวธนัชชา
พรหมดวง
นางสาวนูรอัลซีฟะฮ์
มหัจจกุล
นายธีระศักดิ์
ศรียันต์
นายมูฮาหมัดอาบีดีน
สาและ
นางสาวซารีน่า
เย็บและ
หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610342
641230610343
641230610344
641230610345
641230610346
641230610347
641230610348
641230610349
641230610350
641230610351
641230610352
641230610353
641230610354
641230610355
641230610356
641230610357
641230610358
641230610359
641230610360
641230610361
641230610362
641230610363
641230610364
641230610365
641230610366
641230610367
641230610368
641230610369
641230610370
641230610371
641230610372

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนุศรา
แซ่ตั้ง
นางสาวธัญชนก
จันทร์ประดิษฐ์
นางสาวศศิภา
พรหมมา
นางสาวบุญณิตา
สุวรรณชาตรี
นางสาวเกตุผกา
มีชัย
นางสาววนิดา
รักพวก
นางสาวกาญจนา
จันทภาโส
นางสาวกรรณฐิมา
ใบบาว
นางสาวอังคณา
ทองอ่อน
นางสาวบุศริน
วิเชียร
นางสาวรัญชนา
อนันต์
นางสาวภัศรา
โกศลกาญจน์
นางสาวสุภาวดี
ชอบพิทักษ์
นางสาวสุนิษา
วงศ์กระพันธ์
นายสรศักดิ์
แก้วยาว
นางสาวสุพิชญา
พัฒนอิ้ว
นางสาวฮัสวาณี
อาแว
นางสาวธนัชพร
ขวัญดี
นายชนชิต
ชูสุวรรณ์
นางสาวนิศรา
เชือนหยู
นางสาวมุรณี
เจะยะปาร์
นางสาวนาดียา
อาลี
นางสาวสุนารี
คาร่วง
นางสาวปาริฉัตร
รุ่งเรืองณัฐกุล
นางสาวโชติพันธ์
เจริญมูล
นางสาวศศิภา
สุวรรณทวี
นางสาวกุลสตรี
ไชยประสิทธิ์
นายชยดล
แซ่ชี
นางสาวนิราวรรณ
ทองชูช่วย
นางสาวนฤมล
จันทรัตน์
นางสาวแคทริยา
แซ่ชี
หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610373
641230610374
641230610375
641230610376
641230610377
641230610378
641230610379
641230610380
641230610381
641230610382
641230610383
641230610384
641230610385
641230610386
641230610387
641230610388
641230610389
641230610390
641230610391
641230610392
641230610393
641230610394
641230610395
641230610396
641230610397
641230610398
641230610399
641230610400
641230610401
641230610402
641230610403

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนิชาภัทธ
ชุมแสง
ว่าที่ ร.ต.หญิงเมวดี
มุทุขันธ์
นางสาวนภสร
วัชรวิวรรธน์
นางสาวนฤมล
คงคนึง
นางสาวฑิฆมั ภร
แกล้วทนงค์
นางสาวชนิสรา
ศรีสุวรรณ
นางสาวศุภาพิชญ์
แก้วหนู
นางสาวอาริตา
สาขาหรี
นางสาวพิมณภัช
ชุมชัยโย
นายภารดา
สุวรรณปัทมะ
นางสาวอัจฉราภรณ์
ไชยณรงค์
นางสาวลีน่า
สนิ
นางสาวจรรยารัตน์
สิทธิกุล
นายพัทธนันท์
ลิ่มอรุณวงศ์
นายอัครชัย
ธรรมโสภณ
นางสาวณัฐชยา
ทองเทพ
นางสาวธันยนัทธ์
มณีรัตน์
นายวัชระ
ชันวิจิตร
นางสาวอาสมะ
แมหะ
นางศุภิดา
ผ่องแผ้ว
นางสาวชุติมา
นกเพ็ชร์
นายธนกฤต
ทองสุวรรณ
นางสาวกมลชนก
ศรีมุณี
นางสาวอาฟนัน
วาเด็ง
นางสาววรรณภรณ์
เพียรเจริญ
นางสาวนุสซัยนี
สาโรจน์
นายอิทธิพัทธ์
บัวแก้ว
นางสาวชลธิฌา
ส่องประกาย
นางสาวธรรมรส
เฉิดโฉม
นางสาวปวีณ์พร
อ่อนรักษ์
นางสาวอรุณีย์
มุสิกะโร
หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610404
641230610405
641230610406
641230610407
641230610408
641230610409
641230610410
641230610411
641230610412
641230610413
641230610414
641230610415
641230610416
641230610417
641230610418
641230610419
641230610420
641230610421
641230610422
641230610423
641230610424
641230610425
641230610426
641230610427
641230610428
641230610429
641230610430
641230610431
641230610432
641230610433
641230610434

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพรรณี
บุญโท
นางสาวนูรีตาร์
มะตาเฮ
นางสาวมุมีนาห์
สะแม
นายวุฒิพงศ์
แก้วมาก
นางสาวประณีต
เตียวโล่
นายนิกร
รัตนวรพล
ว่าทีร่ .ต.หญิงกันต์กมล
แซ่ลิ่ม
นางสาวชัชชญา
ศรีเฉลิม
นางสาวซูวัยบะห์
วานิ
นายพุฒิพงศ์
ชนะสิทธิ์
นายอัสมี
มะแซ
นางสาวนัสดรี
ไตรสกุล
นางสาวกมลรส
ศิริกุลพิพัฒน์
นายศุภณัฐ
ถึงมาก
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงฐิติมา
จุลโพธิ
นางสาววริศรา
จารณะ
นางสุกัลยา
เอมสมบุญ
นางสาวธัญลักษณ์
ศรีหนูสุด
นางสาวจิณณณัฏฐ์
รักษนาเวศ
นางสาวรัชนีกร
ชูติการณ์
นางสาวสุพรรณี
บัวนาค
นางสาวปณยา
เส็มสัน
นางสาวจรรยาพร
ชูสาย
นางสาวนิจฉรา
ฉิมแก้ว
นางสาวอารตี
รองเดช
นางสาววรกาญจน์
อนันตประเสริฐ
นางสาวรตินันท์
คล้างาม
นางสาวฉัตรธิดา
ชูทอง
นางสาวจุฑามาศ
พูลสวัสดิ์
นางสาวธัญลักษณ์
ขุนดา
นางสาวสุพัทธ์ธีรา
จิตติ
หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610435
641230610436
641230610437
641230610438
641230610439
641230610440
641230610441
641230610442
641230610443
641230610444
641230610445
641230610446
641230610447
641230610448
641230610449
641230610450
641230610451
641230610452
641230610453
641230610454
641230610455
641230610456
641230610457
641230610458
641230610459
641230610460
641230610461
641230610462
641230610463
641230610464
641230610465

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวช่อผกา
พรหมอริยะสิทธิ์
นางสาวจุฑารัตน์
ธรรมรักษ์
นางสาวสุไสว
บินสหัส
นายปิยวัฒน์
ชูแก้วประการ
นางสาวกนกพิชญ์
มณีรักษ์
นายนวพัฒน์
พรหมเลข
นางสาวอรนุช
เปาะแต
นางสาวพัสตราภรณ์
มาเอียด
นางสาวจรุนันท์
หนูสงค์
นางสาวรังสิมา
รัตนมณี
นายเจนชนะ
แก้วนุ้ย
นายเอกบุรุษ
เสมาพัฒน์
นายภราดร
รุ่งเรือง
นางสาวสุธิดา
หมื่นชัย
นายพิชิตพงศ์
สมเพ็ชร
นางสาวนิชภักดิ์
จาวิสูตร
นายวิศรุต
นุ้ยแก้ว
นางสาวเกสรา
ปุรินทราภิบาล
นายนฤดล
ภักดี
นางสาวสิริยาพร
รองเดช
นายพิชฌาธรณ์
สุริยอนันต์กุล
นางสาวจณิสตา
ขาวนวล
นายธีรกานต์
ไฝ่นุ้ย
นางสาวสุพิชชา
อนันต์ประเสริฐ
นางสาวลักษณ์นารา
มีแถม
นายกันตภณ
คงประพันธ์
นายวโรดม
จันทร์ช่วย
นางสาวอัสมา
เหมหีม
นางสาวนันทรัตน์
เทพไชย
นายกอฟฟาร์
สาและ
นายยุทธศักดิ์
อุปมล
หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610466
641230610467
641230610468
641230610469
641230610470
641230610471
641230610472
641230610473
641230610474
641230610475
641230610476
641230610477
641230610478
641230610479
641230610480
641230610481
641230610482
641230610483
641230610484
641230610485
641230610486
641230610487
641230610488
641230610489
641230610490
641230610491
641230610492
641230610493
641230610494
641230610495
641230610496

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวซาร่าห์
หมัดอาดัม
นางสาวนัณทิกานต์
สุพรรณ
นางสาวทิพย์รัตน์
สุวรรณยุหะ
นางสาวเอื้อตะวัน
ดาทิพย์
นางสาวรุ่งทิวา
หลาสุบ
นางสาววิภาดา
ราชแดหวา
นางสาวฐิติรัตน์
แสงสุบรรณ์
นางสาวปณิดา
อินอุ
นางสาวสุธาทิพย์
ช่างเหล็ก
นางสาวพรายแพรว
กังแฮ
นางสาวลลิตา
วาสนสิทธิ
นายวัฒนา
สักแก้ว
นางสาวกนกรัตน์
สวนจันทร์
นางสาวกิตติกา
เปาะทอง
นางสาววีรวรรณ
นิลวานิช
นายนนท์ธนา
สิงขโรทัย
นางสาวณัฐมล
จีนหนู
นางสาวหนึ่งอนงค์
พรหมมา
นายนพรุจ
พิบูลย์
นางสาวสุทธิดา
ใจรักษ์
นายอนัส
เฆดา
นางสาวฟาดีละห์
มะสาลาแล
นางสาวนูรีซัน
หมะมะซางอ
นางสุภาภรณ์
หมื่นแก้ว
นางสาวกัลยา
บุญคง
นางสาวผุสดี
ก้งซุ่น
นางสาวหนึ่งฤดี
แก้วนาค
นางสาวญานิกา
อรนพ
นางสาวนริศรา
เนียมเพ็ชร์
นางสาวจามจุรี
โพธิก์ ลัด
นางสาวดวงกมล
พรอนุวงศ์
หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610497
641230610498
641230610499
641230610500
641230610501
641230610502
641230610503
641230610504
641230610505
641230610506
641230610507
641230610508
641230610509
641230610510
641230610511
641230610512
641230610513
641230610514
641230610515
641230610516
641230610517
641230610518
641230610519
641230610520
641230610521
641230610522
641230610523
641230610524
641230610525
641230610526
641230610527

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวเพชรานนท์
จุ้ยเจริญ
นางสาวธันย์ชนก
ศรีสุวรรณ
นายธนดล
กากะ
นายภาณุวิชญ์
สุพงษ์
นางทัศนีวรรณ
สุขทอง
นางสาวเอมอัชฌา
ไชยชนะ
นางสาวศนิชา
ชุมทอง
นางสาวมนัสชิณาลีย์
พุทธรักษ์
นางสาวเสาวรส
เมษสุวรรณ
นางสาววันเพ็ญ
นิลมาตย์
นางสาวคอลีเย๊าะ
สาและ
นางสาวทรรศวรรณ
ลาภเจือจันทร์
นายสราวุฒิ
ฉิ้มงาม
นางสาวนันทิชา
ชูทอง
นางสาวบุณฑริกา
แสงประสิทธิ์
นายธนธรณ์
สวัสดิ์ทวี
นางสาวณัฐนรี
เกษา
นางสาวทิวาพร
หมัดโส๊ะ
นายสมยศ
ทองใบ
นางสาวกฤษณา
กายเพ็ชร์
นายภาคิน
จินตานุสาร
นางสาวกานดาวสี
ชูสังข์
นางสาวศีลวิสุทธิ์
ธรรมเสถียร
นางสาวพรวิมล
แก้วขนก
นางสาวภาวิตา
ขวัญเกื้อ
นางสาวสะอาดะห์
บูรอเดีย
นางสาววรัฏฐา
ตันตราจินต์
นางสาวอัญชลี
สวัสดิรักษา
นางสาวพัทธมน
ก่อพุม่
นางผกากรอง
ปล้องอ่อน
นางสาวเนตรชนก
สุวรรณโณ
หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610528
641230610529
641230610530
641230610531
641230610532
641230610533
641230610534
641230610535
641230610536
641230610537
641230610538
641230610539
641230610540
641230610541
641230610542
641230610543
641230610544
641230610545
641230610546
641230610547
641230610548
641230610549
641230610550
641230610551
641230610552
641230610553
641230610554
641230610555
641230610556
641230610557
641230610558

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวศุภาพิชญ์
คีรีรัตน์
นางพัชรินทร์
พงศ์จันทรเสถียร
นางสาวอัยชะห์
มะสาแม
นางสาวนราทิพย์
แพทย์ศรี
นางสาวโซไฮลา
อูเซ็ง
นางสาวชลฤทัย
คงสุวรรณ
นางสาวศุทธินี
ทองเบ็ญญ์
นางสาวฮานีฟา
ชุมสาแหละ
นายสิทธิศักดิ์
ศรีชะนันท์
นางสาวอธิชา
นกดา
นางสาวเกษสุดา
พรหมณาเวศ
นางสาวแวนัซรียะห์
กามา
นายณัชพล
ชนะสิทธิ์
นางสาวอาดีละห์
มะนุ
นายอดิศร
พันธุม์ าศ
นายธิติสรร
เพ็ญนวลออง
นางสาวอณิศา
ทองจันทร์
นายอาคเนย์
สังขมณี
นางสาวสุภัทรธิรา
ขุนฤทธิแ์ ก้ว
นางสาวอรอนงค์
พรรณโภชน์
นายคัมภีร์
ทองนุ่ม
นายอติชาต
แก้วใจจง
นางสาววรรณภา
แก่นแก้ว
นางสาวรัชนีภร
ละอองเทพ
นางสาวกรกช
พุทธกูล
นายสรวิศ
วุน่ จันทร์
นางสาวชยาภรณ์
ประพิณพาณิชย์
นายอภิวิชญ์
บุณยภัทรศักดิ์
นายอับดุลลอฮอัฟวัน
เจะมะ
นางสาวสุชญา
เจริญจาตุรงค์
นางสาวสุพัตรา
สังขาว
หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610559
641230610560
641230610561
641230610562
641230610563
641230610564
641230610565
641230610566
641230610567
641230610568
641230610569
641230610570
641230610571
641230610572
641230610573
641230610574
641230610575
641230610576
641230610577
641230610578
641230610579
641230610580
641230610581
641230610582
641230610583
641230610584
641230610585
641230610586
641230610587
641230610588
641230610589

ชื่อ - นำมสกุล
นายมีชัย
นางสาวพรชนก
นายสิรวิชญ์
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวกูมัยยีซะห์
นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวสโรชา
นางสาวธันย์ชนก
นายวีรภัทร
นางสาวโรสดีนนาห์
นายพิเชษฐ์
นางสาวกฤษตะวัน
นางสาวโมนา
นางสาวฟารีดา
นางสาววนิดา
นางกาญจนา
นางสาวเกตุสุดา
นางสาวนุจนา
นางสาวณัฐริกา
นางสาวศศิวิมล
นางสาวพรธีรา
นางสาวกุลธิดา
นางสาวภัคธีรา
นางสาวนัจลา
นางสาวนิลาวัลย์
นายธนวินท์
นางสาวจริยา
นายจุลเทพ
นางสาวพรพรรณ
นางสาวโอภาสร
นางสาวมณีนุช

บุญเลิศ
ศิริพุทธ
คงจันทร์
เกตุแสง
โต๊ะรายอ
จันทกูล
เมืองมุสิก
หนูแดง
พิพัฒน์พิรุฬห์
นวลน้อย
สายเหล็ก
วชิระมณี
บินหลี
ปานหวาน
เอียดนุ่น
ถนอมเกิด
พงษ์นุรักษ์
มรรคาเขต
รัตนวรรณ
ตันต๊ะ
จันทร์เส้ง
จันทนาวิเวท
ศรีโภคา
ยีมันใบ
ทิพย์บุญ
ดวงพุมเมศ
ทองธวัช
สุขแสน
โปณสุวรรณ
วิชัยยุทธ์
พูลเพิม่
หน้า 19 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610590
641230610591
641230610592
641230610593
641230610594
641230610595
641230610596
641230610597
641230610598
641230610599
641230610600
641230610601
641230610602
641230610603
641230610604
641230610605
641230610606
641230610607
641230610608
641230610609
641230610610
641230610611
641230610612
641230610613
641230610614
641230610615
641230610616
641230610617
641230610618
641230610619
641230610620

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุแอนนา
สมันนุ้ย
นายภัสสกล
โสดารัตน์
นายสุทธิภัทร
มงคลรัตนมณี
นางสาวธนิศา
สาราบรรณ์
นางสาวณฐกานท์
หนูเกตุ
นายพงศกร
คลองวิธี
นางสาวกรองกาญจน์
เป้าทอง
นายกษิดิ์เดช
แก่นแก้ว
นางสาวสุพัตรา
อิโส๊ะ
นางสาวฟาเดีย
นะหวัง
นางสาวนูร์ไอน่า
หมาดทิง้
นางสาวกาญจนารัตน์
ไชยกาญจน์
นายธนชิต
ชนะสงคราม
นายอภินันท์
สุวรรณมณี
นางสาวปานใจ
จันทเลิศ
นายณัฐคณิน
บูหัส
นางสาวนฤมล
สุทธิรักษ์
นางสาวนูรมารียะห์
เจ๊ะมามะ
นางสาวสุพิชญา
พานทอง
นางสาวพิมพ์วรีย์
จันทร์มุข
นางสาวพลอยกนก
ใหม่เจริญ
นายธรรมนูญ
สุวรรณรัตน์
นางสาวสุชีวัน
รามแก้ว
นางสาวนันทิยา
ยี่แป้น
นายศุภกร
ขัดสาร
นายสิทธิกร
จูดเดช
นางสาวสุภาภรณ์
ชูยอด
นางสาววิภาวี
มนะวิชิต
นายญาณพล
สังขรัตน์
นางสาวสวรรยา
กาญจนพิน
นายภาณธฤต
ศรีน้อย
หน้า 20 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันอังคำรที่ 6 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230610621
641230610622
641230610623
641230610624
641230610625
641230610626
641230610627
641230610628
641230610629
641230610630
641230610631
641230610632
641230610633
641230610634
641230610635

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวฟาซีย๊ะห์
สมานหะ
นายสิรภพ
โทนสุวรรณ์
นางสาวชนิกา
บิลหีม
นางสาวฟาริดา
มะหมัด
นางสาวภรณี
อมะโร
นางนิตยา
กุลหาบ
นางสาวสาธิตา
โชตะชมา
นางสาวนันธิยา
ชุ่มเย็น
นางสาวธิดารัตน์
ยอสิน
นางสาวศุภานัน
เพชรโชติ
นางสาวอรุณโรจน์
อ่วมทอง
นางสาวกุสุมา
เกษตรรัตน์
นางสาวซารีน่า
กาแพงทิพย์
นายมนัสนันท์
ดุลยาภรณ์
นางสาวชนกนันท์
สุวรรณมณี
จำนวน 635 รำย

หน้า 21 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710001
641230710002
641230710003
641230710004
641230710005
641230710006
641230710007
641230710008
641230710009
641230710010
641230710011
641230710012
641230710013
641230710014
641230710015
641230710016
641230710017
641230710018
641230710019
641230710020
641230710021
641230710022
641230710023
641230710024
641230710025
641230710026
641230710027
641230710028
641230710029
641230710030
641230710031

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจุฑาทิพย์
ไชยชนะ
นายทักษ์ดนัย
ขาวทอง
นางสาวปริศนา
หนูเงิน
นางสาวฮานีฟา
มะ
นายลุคมาน
ยูโซะ
นางสาวยศวดี
ชูสว่าง
นายวิเชษฐศักดิ์
วิภาธนาศิริ
นางสาวศิรินาถ
หยูทอง
นางสาวกัญญาณัฐ
จิตตเสน
นางสาวศุภากร
โตรุ่งนิพัทธ์
นายณกรณ์
เม่งช่วย
นางสาวซิลมีย์
ลาลี
นายบุญยศักดิ์
ทองเหลือ
นางสาวนภัสวรรณ
ยงค์โพธิ์
นางสาววรกานต์
รักชน
นางสาวพิมพ์พิชชา
สิงห์สุวรรณ
นายกิตติภัฎ
กัณห์อุไร
นางสาวกนกกาญจน์
ศรีปาน
นายศิวัช
เหล่าเพชรสกุลชัย
นางสาวเมธาพร
เมืองตัง
นายนันทิภาคย์
ไชยพันธ์
นางสาวกาญจณาวดี
ทองสงค์
นายพีร์
ด่านเสถียรสกุล
นางสาวชุติมา
แช่มช้อย
นางสาวสุชาดา
ชุมจีน
นางสาวนูรฮีดายะห์
มะราเซะ
นายศักรินทร์
ศักดิ์แก้ว
นางสาวนลินนิภา
แจ่มจันทา
นางสาวณริดา
ภิวัฒนาจุฬาศิริเวช
นางสาวชญานิษฐ์
ทองคง
นายวีรวุฒิ
เชยชื่นจิตร
หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710032
641230710033
641230710034
641230710035
641230710036
641230710037
641230710038
641230710039
641230710040
641230710041
641230710042
641230710043
641230710044
641230710045
641230710046
641230710047
641230710048
641230710049
641230710050
641230710051
641230710052
641230710053
641230710054
641230710055
641230710056
641230710057
641230710058
641230710059
641230710060
641230710061
641230710062

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวหทัยชนก
แซ่เอี้ย
นายอดินันท์
จารู
นางสาวธัญวรัตม์
พลภักดี
นางสาวญาณิศา
เมืองสง
นางสาวสวรรญา
นิลแก้ว
นายธีรรัตน์
บารุงวงศ์
นางสาวณัฐกมล
สุดแป้น
นางสาวไอรดา
หนูสงวน
นางสาวอามีเนาะ
มาหลี
นางสาวกนกวัลย์
พรหมศรี
นายอนัซ
อับดุลฮะมีด
นายธเนศ
นกเพ็ชร
นางสาวสุไวน๊ะ
หล๊ะหมัน
นางสาวสุวิพร
จรสุวรรณ
นางสาวพิชชานันท์
กองรักษเวช
นายลิขิต
สุวรรณสิทธิ์
นางสาวณัฐวดี
ทองรักษา
นางเรวดี
คงแก้ว
นางสาวณพชรวรรธ์
ไขสกุล
นางสาวสรวรรณ
ศรีเมือง
นางสาวนทภร
สุวรรณรัตน์
นางสาวยุวิตา
ทุย่ อ้น
นายสุรเชษฐ์
ชมอินทร์
นายนเรศ
ธรรมเพชร
นางสาวณัฐวดี
ฤทธิวงค์
นายอุดมเดช
ศรีสังข์
นางสาวต่วนมาดีฮะห์
ดือมงกาปะ
นายธวัฒชัย
ศึกหาญ
นางสาววรัญญา
โดยพิลา
นายณัฐสิทธิ์
จิตสารวย
นางสาวชรินรัตน์
ต่อวิวรรธน์
หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710063
641230710064
641230710065
641230710066
641230710067
641230710068
641230710069
641230710070
641230710071
641230710072
641230710073
641230710074
641230710075
641230710076
641230710077
641230710078
641230710079
641230710080
641230710081
641230710082
641230710083
641230710084
641230710085
641230710086
641230710087
641230710088
641230710089
641230710090
641230710091
641230710092
641230710093

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาววิรากร
หนูบูรณ์
นางสาวณัฐณิชา
เยาว์ดา
นางสาวอมิตา
หีมสุวรรณ์
นายประกาศิต
ทิตยานุกูล
นางสาวมนต์นภา
บุญสิทธิ์
นางสาวชรินรัตน์
เลื่อนแก้ว
นายฟาร์รุต
แวดอเลาะ
นางสาวจุฑาภรณ์
จินา
นางสาวปารณีย์
ชูแสง
นางสาวชลิตา
ขวัญเกื้อ
นายมูฮัมมัดนัซรี
หะยีนาแว
นางสาววริษฐา
พุทธังกุโร
นายคณากร
ศักดิวงศ์
นางสาวปพิชญา
พูลสวัสดิ์
นางสาวมารีน่า
มิหัด
นายธนกฤต
บุญรังษี
นายอาพล
พ่วงศิริ
ว่าที่ ร.ต.หญิงอารียา
หวันชิตนาย
นางสาวชิดชนก
ชุมแก้ว
นางสาวเนาวนิตย์
ดวงศรี
นางสาวสุนิสา
อัลภาชน์
นางสาวภัทราวดี
พงศ์อักษร
นายวศิน
จาปา
นางสาวจันทิมา
ดามาก
นางสาวชัญญา
วิทยารัฐ
นางสาวสุรีพร
หีมเบ็ญหมัด
นางสาวแพรพลอย
นวลงาม
นายพชร
จิตขาว
นายนัทวุฒิ
รังษี
นางสาวณัฐณิชา
บัวมี
นายโชติพล
มาศภูมิ
หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710094
641230710095
641230710096
641230710097
641230710098
641230710099
641230710100
641230710101
641230710102
641230710103
641230710104
641230710105
641230710106
641230710107
641230710108
641230710109
641230710110
641230710111
641230710112
641230710113
641230710114
641230710115
641230710116
641230710117
641230710118
641230710119
641230710120
641230710121
641230710122
641230710123
641230710124

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอัสม๊ะ
ฤทธิโ์ ต
นางสาวพัชรพร
จันคา
นางสาวสิวราก์
ตันพงศ์พัฒน์
นางสาวกัลยรัตน์
นิ่มคร
นางสาวอาอีฉ๊ะ
หมัดอะดั้ม
นางสาวภัทรพร
ปานโบว์
นางจิราพร
ขวัญคง
นายภาณุวัฒน์
อาดา
นางสาวอนิฐศรา
ทองไชย
นางสาวสุภัสสร
เสนเนียม
นางสาวสุธินันท์
กาเนิดรักษา
นายณัฐดนัย
ขามใหญ่
นางสาวปาจรีย์
เกิดกูล
ว่าที่ ร.ต.อเสกข
วงศ์สุวรรณ
นางสาวชนกสุดา
รักโข
นางสาวภัทรพร
แก้วพิมพ์
นายณัฐวุฒิ
ทองประศรี
นางสาวสิรภัทร
ไชยพันธ์
นางสาวศรัญญา
บุญขวัญ
นายนิอัลอะมีน
หะยีอาแซ
นางสาวญาติภักดิ์
ศรีคล้าย
นางสาวรุจิรา
หนูเอียด
นางสาวอนัญญา
สาครินทร์
นางสาวซัลวาซา
เจะเลาะ
นางสาวตัสนีม
หวังเบ็ญหมัด
นายฟาร์อิซซุดดีน
อนุสามัญสกุล
นางสาวกุลธิดา
บุตรเอก
นางสาวณัฏฐณิชา
วงศ์วิวัฒน์
นายปฏิวัติ
รักขพันธ์
นางสาวอรทัย
ช่วยชู
นางสาวซีตีฟาตีฮะห์
มะ
หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710125
641230710126
641230710127
641230710128
641230710129
641230710130
641230710131
641230710132
641230710133
641230710134
641230710135
641230710136
641230710137
641230710138
641230710139
641230710140
641230710141
641230710142
641230710143
641230710144
641230710145
641230710146
641230710147
641230710148
641230710149
641230710150
641230710151
641230710152
641230710153
641230710154
641230710155

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอัญญา
หยังหลัง
นางสาวเจนจิรา
เพชรศรี
นางสาวสิริหทัย
พรหมจันทร์
นายพลกฤต
วัฒนอัมพร
นางสาวฮามีน๊ะ
ปูหัด
นายเลอพงษ์
พิทักษ์ฉนวน
นางสาวบุปผาทิพย์
แก้วผอม
นางสาวมันตา
พันธุรัตน์
นางสาวตาณิชา
มะ
นางสาวจิราวดี
แก้วอนันต์
นางสาวชนิกานต์
คาพับ
นางสาวเสาวลักษณ์
กาแก้ว
นายสิทธิภัทร
รักษาพล
นางสาวรัตติมา
เรืองหิรัญวงศ์
นางสาวภัทรสุดา
มีวาสนา
นางสาวคณิศร
ทิพย์เทพ
นางสาวปทิตตา
สุวรรณเดชา
นางสาวปิยะฉัตร
เดือนฉาย
นางสาวอริสา
มณีคง
นายพงศกร
ผลจันทร์
นางสาวอิสราภรณ์
สุวรรณมณีรัตน์
นายกองทัพ
โชคพิศาลทรัพย์
นางสาวญาตาวี
ไฝนุ้ย
นางสาวณัฏฐกัญญา
เจริญสวัสดิ์
นางสาวกัญญาวีร์
ทองศรีรักษ์
นางสาวลลิตภัทร
ถีราวุฒิ
นายภูรี
เก้าเอี้ยน
นายพีรภัทร
ชูเอิน
นางสาวซาฟีนา
สาแม
นางสาวอรดิศ
ใจกล้า
นางสาวจุฑารัตน์
สุวรรณกาญจน์
หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710156
641230710157
641230710158
641230710159
641230710160
641230710161
641230710162
641230710163
641230710164
641230710165
641230710166
641230710167
641230710168
641230710169
641230710170
641230710171
641230710172
641230710173
641230710174
641230710175
641230710176
641230710177
641230710178
641230710179
641230710180
641230710181
641230710182
641230710183
641230710184
641230710185
641230710186

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวธารทิพย์
โสดาหวัง
นางสาวกิตติยา
เบ็ญละ
นางนูรอัยณี
องศารา
นางสาวนุชนารถ
สุขเอียด
นายเสกข์
อุไรรัตน์
นางสาวศิริลักษณ์
แก้วดา
นายศักรินทร์
ทองรักษ์
นางสาวกชวรรณ
บุตรกริม
นางสาวรุ่งรวิน
ธิมาบุตร
นางสาวสุคนธา
สุวรรณชาตรี
นางสาวอรณิชา
สายกิ้มซ้วน
นางสาวนูร-อัสนีรา
หะยียูโซ๊ะ
นางสาวอัสนี
เจ๊ะอาลี
นางสาวอรนภา
จันทรังษี
นางสาวณัฐปภัสร์
เสรีอภินันท์
นางสาวนิตยา
เรืองรักษ์
นางสาวดลปภัส
ชูแก้ว
นางสาวนุชรี
วิมาโร
นางสาวฐาปนี
ชูจันทร์
นายศาสตรา
บุญมณี
นางสาวสุกุลยา
ช่วยจันทร์
นายยศภัทร
เกลี้ยงกลม
นายจิระวิชญ์
ชูพูล
นายปารเมศ
บัวขาว
นางสาวกมลเนตร์
เพ็งสม
นายเอกวุธ
เศรษฐสุข
นางสาวอัสมา
เกบุตร
นายสุเมธา
สรรพมรรค
นายฤทธิพร
วงศ์อินทรัตน์
นางสาวปวีณา
ชูเสียงแจ้ว
นางสาวชนิกานต์
ราชรองวังนุชิต
หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710187
641230710188
641230710189
641230710190
641230710191
641230710192
641230710193
641230710194
641230710195
641230710196
641230710197
641230710198
641230710199
641230710200
641230710201
641230710202
641230710203
641230710204
641230710205
641230710206
641230710207
641230710208
641230710209
641230710210
641230710211
641230710212
641230710213
641230710214
641230710215
641230710216
641230710217

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฐธิดา
สุวรรณรัตน์
นายธนาธร
เกตุสุวรรณ
นางสาวหาสนะห์
หีมล๊ะ
นางสาวฐิติกา
เขาแก้ว
นางสาวกุลสินี
ยั่งยืน
นายอรรณพ
แก้วละเอียด
นายวีรภัทร
มณีรัตน์
นางสาวฐานิศรา
ศิลป์สาย
นางสาววิภาดา
รักนุ้ย
นางสาวกนกวรรณ
ไกรสุทธิ์
นางสาวณิชกุล
จันทร์ย่อง
นายธนกร
หนูพันธ์
นางสาววรกานต์
พันธ์ลาภักดิ์
นางสาวอัญนิชา
หนิมุสา
นางสาวนลินี
เซ่งย่อง
นายภูมิรพี
อารีรักษ์
นายพัฒนชัย
ชูทอง
นางสาวสุชาวดี
เขียวเล่ง
นางสาวเยาวลักษณ์
เพ็ชรบูรณ์
นางสาวอภิสรา
บัวสม
นายวิษณุ
สุวรรณชาตรี
นางสาวศศิธร
แซ่โคว้
นางสาวศศินา
เยี่ยงยิ่งเจริญ
นางสาวกัสมา
หมัดสี
นายภานุสิทธิ์
มีเดช
นางสาวสร้อยทิพย์
ทองมา
นางสาวชญานิษฐ์
พรหมาด
นางสาวฮัสรีนา
พรหมาด
นายดุจไท
ทองมาก
นายบดินทร์
กรัษนัยรวิวงค์
นางสาวกฤติยา
จันทร์พูล
หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710218
641230710219
641230710220
641230710221
641230710222
641230710223
641230710224
641230710225
641230710226
641230710227
641230710228
641230710229
641230710230
641230710231
641230710232
641230710233
641230710234
641230710235
641230710236
641230710237
641230710238
641230710239
641230710240
641230710241
641230710242
641230710243
641230710244
641230710245
641230710246
641230710247
641230710248

ชื่อ - นำมสกุล
นายสุภชีพ
นางสาวอะรีนา
นายกฤตเมธ
นายสุภเวช
นายกษิดิศ
นางสาวศศิกร
นางสาวสุนันญา
นางสาวณัฐวดี
นางสาวศศิกาญจน์
นางสาวรอซียะห์
นางสาวปาริษา
นายนราวิชญ์
นางสาวกรรทิมา
นางสาวพรมนัส
นายชนาธิป
นางสาวสุพัตรา
ว่าทีร่ ้อยตรีฮานาดี
นางสาวอาดีละห์
นางสาวฟาซีร่า
นางสาวโรสวัยดาร์
นางสาวปัณฑารีย์
นายวรรธิษณุ
นางสาวนัซมีย์
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวสูไรดา
นางสาวสายชล
นางสาวนัสรีฮะห์
นางสาวนาตาชา
นางสาวนภัสสร
นางสาวโซบีนา
นายนิพิฐพนธ์

วิไลรัตน์
ปังหลีเส็น
รักขะพันธ์
วิไลรัตน์
เบญจกุล
ธรรมโชติ
สุขนุ่น
ศรีสองคอน
นกแก้ว
ดอเลาะ
ชัยเพชร
หมวดมณี
ริยาพันธ์
จันทโก
ทองนพคุณ
เพชรชาตรี
เจ๊ะแห
ยามา
ด่อล๊ะ
ซาดา
รัตนะ
สุระคาแหง
ดาราแม
โสพันธ์
ดอเฮ็ง
ยอดเสาร์
มะซง
เดชะป้อม
อัตตะพันธ์
อาแว
จันทร์อุดม
หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710249
641230710250
641230710251
641230710252
641230710253
641230710254
641230710255
641230710256
641230710257
641230710258
641230710259
641230710260
641230710261
641230710262
641230710263
641230710264
641230710265
641230710266
641230710267
641230710268
641230710269
641230710270
641230710271
641230710272
641230710273
641230710274
641230710275
641230710276
641230710277
641230710278
641230710279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวชโลธร
ศรีวโร
นางสาวธัญญาลักษณ์
จินดาวุฒิพันธ์
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุภาพร ทีปรักษ์พันธุ์
นางสาวจิรัชญา
มุกดารัตน์
นางสาวมูนีเราะห์
ยูโซ๊ะ
นางสาวมัลลิกา
ภคโล
นางสาวพิริยะพร
อ้อยหวาน
นางสาวสุวิมล
คชภักดี
นายกัณฐพันธ์
เกษกุล
นางสาวฮาลาวาตี
อาลี
นางสาวกีรติ
แก้วสด
นายกฤติน
กาญจนอารี
นางสาวสุทธิดา
แสงประดับ
นางสาวปวีณา
อดุลย์ฐานานุศักดิ์
นายพงศ์พัทธ์
ขุนบุรี
นางสาวนลินนิภา
เฉิดฉิ้ม
นางสาวอนงนาฏ
เมฆอรุณ
นางสาวภัศราวดี
เขียนวารี
นางสาวคะนึงนาถ
แก้วละเอียด
นางสาวตรีรัตน์
ช่วยแท่น
นางสาวมุนินทร์
ควนข้อง
นางสาวมนสิการ
ชัยสิทธิ์
นางสาวกนกขวัญ
ขุนจันทร์
นางสาวสาวิตรี
สุขเพ็ง
นางสาวอลงกรณ์
เหง้าละคร
นายอัจฉริย์
บุญยะวันตัง
นางสาวเมธาวี
กูลแก้ว
นายกฤติน
เกษรสวัสดิ์
นายขจรยศ
ศรีละมุล
นางสาวจริยา
นันทศรี
นางสาวพิมพ์จารีย์
ส่อสืบ
หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710280
641230710281
641230710282
641230710283
641230710284
641230710285
641230710286
641230710287
641230710288
641230710289
641230710290
641230710291
641230710292
641230710293
641230710294
641230710295
641230710296
641230710297
641230710298
641230710299
641230710300
641230710301
641230710302
641230710303
641230710304
641230710305
641230710306
641230710307
641230710308
641230710309
641230710310

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวฐิติมา
แก้วชูเชิด
นางสาววิมลรัตน์
หนูรอด
นางสาวอังคณา
ธนูสาย
นายพลกฤต
คงขาว
นายสมัชชา
มาอยู่
นายฮิลมีย์
อนุศาสนบุตร
นางสาวสุพัชฌา
ขวัญเกลี้ยง
นางสาวกุลจิรา
คณะภิกขุ
นางสาวภัคจีรา
แก้วไพบูลย์
นางสาวเจตสุภา
ศรีทองสุข
นางสาวเพ็ญประภา
ชูทิพย์
นางสาวซาร่าห์
เบญจตระกูล
นางสาวจันทร์ทิมา
พรหมเพ็ชร
นายอิบรอเฮม
สาแมแว
นางสาวกานต์สินี
องอาจ
นางสาวบุศราวรรณ
จันทร์โชติ
นางสาวณัททชา
สว่างรัตน์
นางสาวกนกจันทร์
มลสุขราช
นางสาวณารี
หาสกุล
นางสาวณัฐธิดา
สังข์ศรีสังข์
นางสาวศุภลักษณ์
ขุนทอง
นางสาวนิภาพร
สมมาตร
นางสาวจิราพร
เกิดดา
นายเปรมพงศ์
ชอบนิทัศน์
นายมนัสนันท์
แก้วสามดวง
นางสาวกนกนาถ
คุณชู
นางสาวศศิภา
สกุลน้อย
นางสาวธัญชนก
วรรณสันติกุล
นายอโนชา
ฟองอินทร์
นางสาวธนภรณ์
เกตุแก้ว
นางสาวซามีลา
สาและ
หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710311
641230710312
641230710313
641230710314
641230710315
641230710316
641230710317
641230710318
641230710319
641230710320
641230710321
641230710322
641230710323
641230710324
641230710325
641230710326
641230710327
641230710328
641230710329
641230710330
641230710331
641230710332
641230710333
641230710334
641230710335
641230710336
641230710337
641230710338
641230710339
641230710340
641230710341

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวจินต์สินี
วรรณพงค์
นางสาวอรัญญานุช
อามะ
นายวราวุธ
เบ็ญตะเหล็บ
นางสาวชนากานต์
แก้วมณี
นางสาววิชุดา
สุวรรณชาตรี
นางสาวฮานีซะห์
มายิ
นางจิตราพร
อาดัม
นายสุทัศน์
ประสพสุขโชค
นางสาวปภิลณัช
นิลมาก
นางสาวอรุณี
หมัดเส๊าะ
นายอานัส
กะแน
นางสาวอัญชสา
แซ่อุ่ย
นางสาวอัสมา
ยีดิง
นางสาวนิสรินทร์
กูวิง
นางสาวปิยะภรณ์
ชุมทองมา
นายภาษิต
รัศมี
นายสุภิรักษ์
บุญรัตน์
นางสาวศลิตา
พรหมจันทร์
นายภานุพงศ์
อาภาธนานนท์
นางสาวพิจิตรา
พุมา
นายชวิศ
ศรีณรงค์
นายอัฐพล
ปิริยะ
นายอนิรุทธิ์
อับดุลละบุตร
นางสาวณัฐณิชา
เข้าะหมาน
นายสุเมธี
ประวารณา
นายนิฮานีฟ
อับดุลรอแม
นางสาวชญานิศ
ลีละพันธ์
นายฮาฟีซ
พิชิตแสนยากร
นายรอมฎอน
แลฮา
นายชวลิต
ประวารณา
นางสาวชุตินันท์
ไชยาคา
หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710342
641230710343
641230710344
641230710345
641230710346
641230710347
641230710348
641230710349
641230710350
641230710351
641230710352
641230710353
641230710354
641230710355
641230710356
641230710357
641230710358
641230710359
641230710360
641230710361
641230710362
641230710363
641230710364
641230710365
641230710366
641230710367
641230710368
641230710369
641230710370
641230710371
641230710372

ชื่อ - นำมสกุล
นายอัคราณิชย์
อินทรมนตรี
นางสาวนุสราภรณ์
วิบูลย์พันธ์
นางสาวนูรฮาฟีซา
บินยูโซะ
นางสาวรัตวรรณ
สุระคาแหง
นางสาวพัชราภรณ์
แก้วมูณี
นายซอฟวาน
เจ๊ะเม๊าะ
นางสาววนิดา
เพชรมณี
นายวรมิตร
สุขเกษม
นางสาวจีน่า
เจ๊ะโส๊ะ
นายอนิวัฒน์
ลาเมาะ
นางสาวสุรางคณา
จันเทร์มะ
นางสาวสูไรดา
หมัดศิริ
นางสาววนิศรา
เอี่ยมใจรัก
นางสาวจรัสศรี
หวังสมบูรณ์ศิริ
นายสหรัฐ
สิทธาจารย์ยุทธ
นางสาวนิติภรณ์
จาติญานิติ
นางฐานิกา
แก้วกุ้ง
นายอารอฟัต
สาและเร๊ะ
นางสาวนิศาชล
เซ่งเส้ง
นางสาวนูร์อิศซาตีย์
สาและ
นางสาวกิติวรรณ
แซ่จิ้ว
นางสาวเสาวลักษณ์
เบ็ญเด็มอะหลี
นางสาวอารียา
กาเดร์
นางสาวฮายาตี
เจ๊ะเต๊ะ
นายกิตติพงษ์
ไชยรัตน์
นางสาวธมลวรรณ
บุญศรี
นางสาววันวิสาข์
พานิชย์
นางสาวกฤตพร
จิตรจานงค์
นางสาววรพรรณ
จินดา
นายภูเบศ
ประทุมวรรณ
นางสาวชยาภรณ์
พูลชู
หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710373
641230710374
641230710375
641230710376
641230710377
641230710378
641230710379
641230710380
641230710381
641230710382
641230710383
641230710384
641230710385
641230710386
641230710387
641230710388
641230710389
641230710390
641230710391
641230710392
641230710393
641230710394
641230710395
641230710396
641230710397
641230710398
641230710399
641230710400
641230710401
641230710402
641230710403

ชื่อ - นำมสกุล
นายปิยชาติ
นายกายสิทธิ์
นายอานนท์
นางสาวกมลชนก
นายสุทธิพจน์
นางสาวชนิกานต์
นางสาวปริมชฌาย์
นางสาวปณิดา
นางสาวธารัณดา
นางสาวภัทราวดี
นางสาวบุษยา
นางสาวซ๊อบรียา
นางสาวสุนิศา
นายรามิล
นางสาวจันทิมา
นายมูฮัมมัดอัยมัน
นายสิริราช
นางสาวพรทิพย์
นางสาวณัฎฐิยากร
นางสาวพิมพ์พรรณ
นางสาวธมลณัฏฐ
นายปฏิพัทธ์
นางสาวคุลิกา
นางสาวจินตนา
นายยรรยง
นางสาวชุติมา
นายพิชญะ
นางสาวสุธิษา
นายชนะวิทย์
นางสาวณัฐกานต์
นายกฤษฎา

ภคสันต์
ศิริแสง
ยิ้วประพันธ์
เหรียญขา
เชิงเชาว์
สุขสวัสดิ์
ทวาสิโก
วุน่ ซิ้ว
เทพนรินทร์
ธิตินฤมิต
อาษาวิมลกิจ
เบ็ญมะเซ็ง
ศิริพันธ์
แซ่เลี่ยว
เอ่งฉ้วน
หะยีมะมิง
ศรีสุวรรณ
นุ่นคง
ครรธรักษา
ยงยศยิ่ง
สายบุญ
คงสง
โรจนหัสดิน
ศรีทวีป
เพ็ชรสังข์
เอียดเฉลิม
วัฒนากิจจากุล
โรจน์รัตน์
หิรัญญสมบัติ
นุ่นไฝ
แดงเงิน
หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710404
641230710405
641230710406
641230710407
641230710408
641230710409
641230710410
641230710411
641230710412
641230710413
641230710414
641230710415
641230710416
641230710417
641230710418
641230710419
641230710420
641230710421
641230710422
641230710423
641230710424
641230710425
641230710426
641230710427
641230710428
641230710429
641230710430
641230710431
641230710432
641230710433
641230710434

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฐณิชา
หีมเบ็ญหมาน
นางสาวอาคิรา
ห้าวหาญ
นางสาวจิราภรณ์
เล็กขา
นางสาวสิริรดา
ทองรักษ์
นางสาวกชมน
ทองนุ้ย
นางสาวณัฐรดี
ชูอินทร์
นางสาวกนกวรรณ
ชูแก้ว
นายบรรณวิทิต
จาเริญนุสิต
นางสาวกฤชนรรฐ
ประสมพงศ์
นางสาวปลายฟ้า
เปลี่ยนเภท
นางสาวนันท์นภัส
นวลศิลป
นายธนาศักดิ์
หมวกรอง
นางสาวลภัสรดา
ยกถาวร
นางสาวฟิรมีย์
เลาะ
นางสาวหทัยชนก
ฉ้วนกลิ่น
นางสาวซูไฮลา
เบ็ญอัรวัน
นางสาวอาทิตยากานต์
คงเกลี้ยง
นายมุสลิม
เจะหลง
นางสาวณัฐรวี
หนูสม
นางสาวฮายาตี
หมันหลี
นางสาวทัสนีม
วิเชียรสรวง
นางสาววริษฐา
บัลลังค์
นางสาวสุธาวัลย์
สุระคาแหง
นายผดุงสิทธิ์
แทนบุญ
นางสาวสิริสุภา
แสงรัตน์
นางสาวเมตตา
กาเหย็ม
นางสาวนาเดีย
เบญจอาวัน
นางสาวกานติมา
เมืองจีน
นางสาวสิริรัตน์
หมานละโต๊ะ
นางสาวอุสนา
อะแดม
นายธิติพงษ์
ทิพรัตน์
หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710435
641230710436
641230710437
641230710438
641230710439
641230710440
641230710441
641230710442
641230710443
641230710444
641230710445
641230710446
641230710447
641230710448
641230710449
641230710450
641230710451
641230710452
641230710453
641230710454
641230710455
641230710456
641230710457
641230710458
641230710459
641230710460
641230710461
641230710462
641230710463
641230710464
641230710465

ชื่อ - นำมสกุล
นายณัฐกิตติ์
นางสาวนัฐยาดา
นายอิสมาแอ
นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวสุกัญญา
นายกษิดิทธิ์
นายทัตติยะพงษ์
นายฮัสซัน
นายพงษ์ระวี
นางสาวพนิดา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวรติมา
นายอดิศักดิ์
นางสาวนิตยา
นางสาวพิจิตรา
นายอภินันท์
นางสาวธนพรรณ
นายสิทธิโชค
นางสาวดาวดึงค์
นางสาวมาเรียม
นางสาวขวัญดาว
นางสาวพชรพร
นายอัศวาน
นางสาวพรฑิตา
นายนที
นางสาวอุไรรัต
นายรณกร
นางสาวกัญจกร
นางสาวมูรณี
นางสาวมูตาฮา
นางสาวมนันยา

โมฬีย์
ชอบงาม
ลาเตะ
บุญคง
สุขสว่าง
แก้วเกร็ด
พันธุมณี
ไมมะหาด
กาวชู
ประกิต
พุทธังกุโร
โภชนะการ
บัวดา
ไชยพัฒ
สุดอ่อน
ปิน่ ทองพันธุ์
เผือกผ่อง
เกตุแก้ว
เอี่ยนเจ้ง
โอะหมาน
มะแอเคียน
แก้วเพ็ชรกูล
ลาเตะ
จรสุวรรณ
สะแหละ
อาแวอีแต
พลวัฒน์
เกิดทิพย์
กะแน
กะแน
หมวดเพ็ง
หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710466
641230710467
641230710468
641230710469
641230710470
641230710471
641230710472
641230710473
641230710474
641230710475
641230710476
641230710477
641230710478
641230710479
641230710480
641230710481
641230710482
641230710483
641230710484
641230710485
641230710486
641230710487
641230710488
641230710489
641230710490
641230710491
641230710492
641230710493
641230710494
641230710495
641230710496

ชื่อ - นำมสกุล
นายสุวิทย์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวอภิชญา
นายอัสมัน
นางสาวสุธิดา
นายก๊อตดารี
นางสาวมนัสนันท์
นายอัสรี
นางสาวเมริสา
นายวิโรจน์
นายฟุรกรณ์
นางสาวมัญชุพร
นางสาวเจะฟาตอนะห์
นางสาวณัฐิญา
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวนิจชนันท์
นางสาวรจนา
นางสาวสิริลักษณ์
นางสาววรารัตน์
นายณัฐภาส
นางสาววรกานต์
นายธนากร
นางสาวจิตตินี
นางสาวซิลมี่ย์
นางสาวสุมินตรา
นางสาววนิดา
นางสาวสุธาศินี
นายสิทธิพล
นายฟารุตต์
นางสาวสุภาวดี
นายวรรณศักดิ์

ชูเพชร
แก้วจินดา
จันทร์ดา
แวนา
ประเทพ
หมุนนุ้ย
ศรีบรรจง
ยูโซะ
โต๊ะเตียะ
โชติรุ่งโรจน์
หะยีอิสมาแอ
หนูเล็ก
เปาะกา
โชติรัตน์
พวงบุรี
ชูศรี
แก่นแก้ว
เปอร์หลิน
คาแก้ว
รักษ์วงศ์
ไพรสัณฑ์สินธ์
ซื่อสัตย์
มลิวงค์
เจ๊ะพงศ์
เศรษฐสุข
หวันคา
ทองพันธ์
บุญเลิศ
เบญอะหลี
ขุนสัน
พลพันธุ์
หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710497
641230710498
641230710499
641230710500
641230710501
641230710502
641230710503
641230710504
641230710505
641230710506
641230710507
641230710508
641230710509
641230710510
641230710511
641230710512
641230710513
641230710514
641230710515
641230710516
641230710517
641230710518
641230710519
641230710520
641230710521
641230710522
641230710523
641230710524
641230710525
641230710526
641230710527

ชื่อ - นำมสกุล
นายสุริทธ์
นายชินกฤษณ์
นายสุไลมาน
นางสาวศุวณี
นายชัยพฤกษ์
นางสาวชนิดา
นางสาวขวัญฤดี
นายเมธี
นางสาวเยาวารีย์
นายนคร
นางสาวลูไฮดา
นายอิลยัส
ว่าที่ ร.ต.ศุภวิชญ์
นางสาวเจนจิรา
นายสวิตต์
นางสาวสุร็อยญา
นางสาววราภรณ์
นางสาวชลลดา
นางสาวสโรชา
นางสาวอัจฉรีย์
นายพชร
นางสาวกัลยา
นางสาวณิชนันทน์
นางสาวสุวบุษ
นายทินาคม
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวกัลยาณี
นางสาวญดาพร
นางสาวศรันญา
นางสาวกิ่งกาญจน์
นางสาวปิยภาณี

หนาเหตุ
ไชยโกวิท
แวหะมะ
ทองสง
วรสีหะ
สินธู
นราภิรมย์
ชวกุล
หะมิ
จูงใจ
สาอะ
แวยะโก๊ะ
สายชนะพันธุ์
เพ็ชรสุวรรณ์
ไชยยะ
เพ็งหวัง
ชนะพล
เจยาคม
ฆังคะ
พุม่ มณี
ภูริวัฒน์
ลอตันหยง
มูลติไชย
พุทธชาติ
วิกรมสกุลวงศ์
นกแก้ว
ฉิมฉ่า
ยิ้มแก้ว
นักการรอง
ปานอินทร์
หนูนุ่น
หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710528
641230710529
641230710530
641230710531
641230710532
641230710533
641230710534
641230710535
641230710536
641230710537
641230710538
641230710539
641230710540
641230710541
641230710542
641230710543
641230710544
641230710545
641230710546
641230710547
641230710548
641230710549
641230710550
641230710551
641230710552
641230710553
641230710554
641230710555
641230710556
641230710557
641230710558

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฐริยา
พูลสมบัติ
นายนัฐวุฒิ
มณีโชติ
นายจักราวุธ
ศรีรักษ์
นางสาวจันทกานต์
ปาณะบุตร
นางสาวอารัญญา
จันทศิริ
นางสาวอรณิชา
สุวาโร
นางสาวเปรมภัคสรา
ยิ้มเกื้อ
นางสาวสุดศิริ
เมืองสง
นายอัฌฐากูร
อารีการ
นางสาวฮาเซียะห์
เลาะเมาะ
นางสาวอามิธตา
หมัดเหล็ม
นางสาวดราเนส์
หวังหนัน
นางสาวนราวดี
อาจหาญวณิช
นายชยาวิชญ์
ขาวล้วน
นางสาวรัตติกา
ดานิล
นายสมรักษ์
เจริญสุข
นางสาวสุชาวดี
มีศรีสุข
นางสาวจินดาหรา
มรรคาเขต
นายทรงวุฒิ
หีมปอง
นางสาววิลาวัลย์
จอกน้อย
นางสาวชญาภา
ช่างดี
นางสาวชานิสรา
เป้าเปีย่ มทรัพย์
นายวีระพันธ์
ชุมเรือง
นางสาวอัสมาส
หะยีอาแวบือซา
นายพัชรภูมิ
นมรักษ์
นายวรรธนัย
นาคสลับ
นายฐานันทศักดิ์
กัณห์อุไร
นายทักษ์ดนัย
คงสกูล
นางสาวโสรญา
ลาวัลย์วุธ
นางสาวซอลีฮะ
บ่าหม๊ะ
นางสาวณพรรธน์
สุวรรณอินทร์
หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710559
641230710560
641230710561
641230710562
641230710563
641230710564
641230710565
641230710566
641230710567
641230710568
641230710569
641230710570
641230710571
641230710572
641230710573
641230710574
641230710575
641230710576
641230710577
641230710578
641230710579
641230710580
641230710581
641230710582
641230710583
641230710584
641230710585
641230710586
641230710587
641230710588
641230710589

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวอรอมล
ดาเม็ง
นางสาวชรีรัตน์
ก่อแก้ว
นางสาวอาลียา
หลังเหร๊ะ
นายอับดุลฮาฟิส
กาหนุง
นางสาวจันทิมา
สิงห์ภมร
นางสาวนาอีมี
สาและ
นางสาวณัฐกฤตา
ศรีใหม่
นางสาวอนิล
บาบูมาเร๊าะ
นายปราชญ์ปิยะ
สุขขา
นางสาวบุณยานุช
สุวรรณชาตรี
นางสาวกนกกร
ชูช่วย
นางสาวศศิธร
ขันนา
นายธนพล
วงษ์เอี่ยม
นายธนชิต
พินิจสกุล
นางสาวณัฐภรณ์
สูสมแก้ว
นางสาวนภัสถ์ตะวัน
ประดับ
นางสาวศาวิตา
หมาดเส็น
นายรุจิกร
บุญส่ง
นางสาววริศรา
จินดาวงค์
นายเอกสกุล
ไพศาลรังสรรค์
นางสาวรัตนา
อินทรชุมนุม
นายกนกศักดิ์
สุรัตน์เสนีย์
นายวนันธร
พลภักดี
นางสาวนภาพร
เดชานนท์
นายกิรวัส
เหตุหาก
นางสาวอริสา
สืบสกุล
นางสาววิชิตา
เส้งขาว
นางสาวธัญญลักษณ์
แซ่หล่อ
นางสาวปรารถนา
สังราชกิจ
นางสาวจิตพิสุทธิ์
ศรีวิลัย
นางสาวพิชาดา
คงบัน
หน้า 19 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710590
641230710591
641230710592
641230710593
641230710594
641230710595
641230710596
641230710597
641230710598
641230710599
641230710600
641230710601
641230710602
641230710603
641230710604
641230710605
641230710606
641230710607
641230710608
641230710609
641230710610
641230710611
641230710612
641230710613
641230710614
641230710615
641230710616
641230710617
641230710618
641230710619
641230710620

ชื่อ - นำมสกุล
นายรชต
นายชัชพงศ์
นางสาวภัสรา
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวสิริวรรณ
นางสาวนูรฟาติม
นายธนกร
นางสาวปัทมา
นายนทีธร
นายจักรกฤต
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวชาริตา
นายวีรยุทธ
นางสาวรัตนภรณ์
นางสาวสลัญญา
นางสาวปรียาภรณ์
นางรัตน์ชฏา
นางสาวประกาย
นางสาวคริสตินา
นายอมรเทพ
นางสาวชมพูนุช
นางสาวกานต์ธิดา
นางสาวบุสริน
นายตนัย
นายอดิศักดิ์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวเพ็ญพิชชา
นายชัชนันท์
นางสาวมาดีฮะ
นายกิบฝารี
นางสาวนิติกาญจน์

วรจารุพงค์
พรหมมนตรี
โรจนรัตน์
เกื้อหนุน
สีเกรียน
นิสอ
หนูเซ่ง
เหมมัน
สุขะบุญพันธ์
วิศพันธ์
อุตะปะละ
ศรีสุวรรณ
ราชปักษิณ
เพ็ชรหิน
ฉาดหลี
จันทภาโส
รักษ์ศรีทอง
เกิดทอง
หนูพินิช
แก้วสอน
พันธ์เศรษฐ
กาญจโนภาส
ดือเระ
คงขยัน
หมวกแดง
สมคิด
จันทร์มณี
สังข์ชุม
สามะ
หนิเร่
จารุธนกุล
หน้า 20 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230710621
641230710622
641230710623
641230710624
641230710625
641230710626
641230710627
641230710628
641230710629
641230710630
641230710631
641230710632
641230710633
641230710634
641230710635

ชื่อ - นำมสกุล
นายภาคภูมิ
นางสาวศลีวัลย์
นายนิกร
นายณัฐศักดิ์
นางสาวตัสนีม
นางสาวชนิสร
นายฐิติวัฒน์
นางสาวมัลลิกา
นางสาวณัฐวรา
นางสาวมูนีเราะห์
นางสาวสริดา
นางสาวโนลิซ่า
นายเตชิต
นางสาววรัษฐาน
นางสาวฟาตีมะห์

ตุลยนิษกะ
กาเหนิดทอง
สุวรรณชาตรี
เจริญสิน
ทับคา
ไหมใจดี
กั้วพานิช
ไชยศิริ
นิยมเดช
ศิริเจริญ
ชูเมฆ
ลารีนู
กาหลง
ราชยอด
เปาะเลาะ
จำนวน 635 รำย

หน้า 21 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810001
641230810002
641230810003
641230810004
641230810005
641230810006
641230810007
641230810008
641230810009
641230810010
641230810011
641230810012
641230810013
641230810014
641230810015
641230810016
641230810017
641230810018
641230810019
641230810020
641230810021
641230810022
641230810023
641230810024
641230810025
641230810026
641230810027
641230810028
641230810029
641230810030
641230810031

ชื่อ - นำมสกุล
นายศุภกร
นางสาวอังสนา
นางสาวภัทรภร
นางสาวเสาวภาคย์
นางสาวน้ามนต์
นายธีระพงศ์
นางสาวสุธีรา
นางสาวปัณฑารีย์
นายธีรศักดิ์
นางสาวจิราวดี
นางสาวอัณณ์ญาดา
นางสาวธารทิพย์
นางสาวเกศสินี
นางสาวปาวีณา
นางสาวศิขริน
นายเสฎฐวุฒิ
นายจักรพันธ์
นางสาวภัทรวดี
นายอิสมาแอล
นายชาคริต
นางสาวธนาริน
นางสาวติณณา
นางสาวสุตาภัทร
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวอาณดา
นายกฤษณพร
นางสาวพรกนก
นายสรายุธ
นางสาวอุดมลักษณ์
นายเดโชชัย
นายอิทธิชัย

สังขรัตน์
วงศ์วิวัฒน์
ธรรมชัยโสภิต
ใยน้อย
ช่วยรักษา
ด้าสี
ทิมพวงทอง
ตติยภากร
ขวัญเมือง
หนูวาส
เลิศวัฒนจิรกุล
พิทักษ์ธรรม
เมืองแคล้ว
โต๊ะพ่อ
สุขเกษม
ชูแก้ว
หนูวนุ่
ชูเอียด
บาแม
ปุริสชาติ
รัตนญาติ
สุวรรณสมบัติ
นุ้ยนุ่น
สงสถิตย์
แก้วบริสุทธิ์
จันทา
ทัว่ ถวิล
นิยมเดชา
จุลบุษรา
แสงเกือ
สุวรรณละออง
หน้า 1 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810032
641230810033
641230810034
641230810035
641230810036
641230810037
641230810038
641230810039
641230810040
641230810041
641230810042
641230810043
641230810044
641230810045
641230810046
641230810047
641230810048
641230810049
641230810050
641230810051
641230810052
641230810053
641230810054
641230810055
641230810056
641230810057
641230810058
641230810059
641230810060
641230810061
641230810062

ชื่อ - นำมสกุล
นายชญรรค์กร
ทิพย์มณี
นายณัฐวุธ
มูณีแสง
นายวีระ
ชูด้า
นางสาวศุภวรรณ
ประจักษ์เลิศวิทยา
นายนฤพล
เฟือ่ งวุฒิ
นางสาวศศิประภา
จันทร์เกตุ
นางสาวพชกร
มัชฌิมาภิโร
นางสาวกานต์ธิดา
หนูเพชร
นายราญสมุทร์
สังข์ศิลป์ชัย
นางสาวณัฐภวีร์
ชุมแสง
นายชัชรินทร์
หลีเจริญ
นางสาววิภาวี
ทองทะวัย
นางสาวนัสรีน
หะยีดอปอ
นางสาวอาอีดะ
หมัดศิริ
นางสาวพรประกายทิพย์ หนูสงค์
นางสาวจุฑามาศ
โต๊ะเต้
นางสาวศิรัญญา
พรหมนวล
นางสาวพัชรี
จันทร์รอด
นายพีรพันธ์
อรุณพันธุ์
นางสาวธันยนันท์
ฉุดฉัตรแก้ว
นางสาวซารีตา
ดือเร๊ะ
นายศฤงคาร
ทองแท้
นางสาวศิริพักตร์
รักมณี
นายวัชรพันธุ์
อุ่นเสียม
นางสาวกัญญาภัทร
สังข์ทอง
นางสาววิกาญดา
สงนุ่ม
นางสาวกนิษฐา
สมเปลี่ยน
นางสาวกนกวลี
บุญไกร
นางสาวซานียะห์
ฆอแด๊ะ
นางสาวพัณณิตา
จันทลักขณา
นางสาวพาณิภัค
คงส้าราญ
หน้า 2 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810063
641230810064
641230810065
641230810066
641230810067
641230810068
641230810069
641230810070
641230810071
641230810072
641230810073
641230810074
641230810075
641230810076
641230810077
641230810078
641230810079
641230810080
641230810081
641230810082
641230810083
641230810084
641230810085
641230810086
641230810087
641230810088
641230810089
641230810090
641230810091
641230810092
641230810093

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวธิดารัตน์
โรจน์ลาภากุล
นายธัญพิสิษฐ์
ทิมพวงทอง
นางสาวฉัตรทิพย์
พันธุท์ อง
นายณัฐวรท
แก้วไพบูลย์
นางสาวชิดชนนี
เก็บบุญเกิด
นายกิตติเดช
ปล้องไหม
นางสาววิภาวี
ทองตราชู
นายภาณุวิทย์
ทับพรหม
นางสาวอริสรา
พรหมอินทร์
นางสาวณัฐธิชา
สิทธิชัย
นายธีรภัทร
วงศ์หฤทัย
นางสาวเพ็ญนภา
บัวเนียม
นางสาวศิริวรรณ
บุญรักษ์
นางสาวนงนภัส
แก้วมณี
นายวิทวัส
พฤกษวานิช
นางสาวเบญจวรรณ
สุดแทน
นายพชร
เจริญฤทธิ์
นายปรวิทย์
ศรีอักษร
นายวิภูษิต
พูลทอง
นายธีรภัทร
แก้วสุก
นางสาววรรษชล
รัตนโสภา
นายวิทวัช
เขื่อนสุวรรณ
นางสาวบุญญิสา
สุริยัน
นางสาวอันดา
ปังเตะ
นางสาววรรณรัตน์
ขวัญศรี
นางสาวรุสนี
บือนา
นายภควรรธ
ศักดิ์แก้ว
นางสาวสุพิชญา
สันแก้ว
นางสาวอารีย์
หลีเยาว์
นางสาวซามีลา
ดอปอ
นางสาวสุรกานต์
คล้ายเลี่ยน
หน้า 3 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810094
641230810095
641230810096
641230810097
641230810098
641230810099
641230810100
641230810101
641230810102
641230810103
641230810104
641230810105
641230810106
641230810107
641230810108
641230810109
641230810110
641230810111
641230810112
641230810113
641230810114
641230810115
641230810116
641230810117
641230810118
641230810119
641230810120
641230810121
641230810122
641230810123
641230810124

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวชุติกาญจน์
โยมเมือง
นางสาวนฤมล
สินสงวน
นายณัฏฐ์ชยณัฐ
จินดาภักดี
นายศตวรรษ
ปิยะพงค์
นางสาวอนุตตรีย์
แกล้วณรงค์
นางวาทินี
สาริกะพันธ์
นายพศวัต
จันทร์ก้าเหนิด
นางสาวชนม์นิภา
พรอนันต์
นางรัชฎา
นุ่นเหลือ
นางสาวอรนภา
ทองเขียว
นายอับดุลเลาะห์
เด่งนุ้ย
นายวสิษฐ์พล
จุลนิล
นายสุบรรณ
โมรา
นายยศกร
บุตรมาตา
นายรวิกร
วังมนตรี
ว่าที่ ร.ต.อ้าพล
ปานทะวงศ์
นายรัฐการณ์
รัตนมณี
นางสาววรัญญา
สินประกอบ
นางสาวนวพร
สุขเพชร
นางสาวรัตติยา
คชศักดิ์
นางสาวเจนจิรา
ชูบัวทอง
นายปิยภัทร
พุทธวิโร
นางสาวเขมิกา
ก้องวัฒนโกศล
นางสาวกุลวรา
จันทร์มี
นายณรงค์พล
เสฏฐปัญโญ
นางสาวนารีรัตน์
อินทร์อักษร
นางสาวอัสมา
หวันตุหมัน
นางสาวสุภัสสรา
สังข์เผือก
นายภาณุวิชญ์
ผ่องแผ้ว
นางสาวจารุวรรณ
บรรจง
นางสาววัชราภรณ์
อักษรกาญจน์
หน้า 4 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810125
641230810126
641230810127
641230810128
641230810129
641230810130
641230810131
641230810132
641230810133
641230810134
641230810135
641230810136
641230810137
641230810138
641230810139
641230810140
641230810141
641230810142
641230810143
641230810144
641230810145
641230810146
641230810147
641230810148
641230810149
641230810150
641230810151
641230810152
641230810153
641230810154
641230810155

ชื่อ - นำมสกุล
นายธนรัฐ
นางสาวสิรภัทร
นางสาวพนิตพิชา
นางสาวนูรียา
นางสาวธีราพร
นายปิน่
นางสาวอสมาภรณ์
นางสาวอัญมณี
นางสาวนุรณี
นายโภควินท์
นางสาวบังอร
นายณัฐพงศ์
นางสาวรอฮีมะห์
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวภัทชรีน่า
นางสาวพัสวี
นางสาวทิพปภา
นายประเสริฐ
นางสาวสิตานันท์
นายพิสิษฐ์
นายไฟซอล
นายรัฐธรรมนูญ
นางสาวจณินธรณ์
นายอิสมาแอล
นางสาวปวริศา
ว่าที่ ร.ต.หญิงชุณหกาญจน์
นางสาวรอฮานี
นางสาวศลิษา
นายชาญวิทย์
นางสาวชลธิรา
นางสาวนิฟารา

บรรจงรัตน์
ปิน่ ทอง
หวานสนิท
หมัดอะด้า
มณีรักษ์
กุลสันตติ
ขาวเต็มดี
ยอดจันทร์
หวันระโส๊ะ
ทองสง
รุ่งเรือง
ภูส่ ุวรรณ
มะนิซอ
รักจันทร์
จ้าเริญลาภ
ช่วยเล็ก
แซ่หลี
บุญแท้
ชาติประสิทธิ์
สุนทรสวัสดิ์
ยูโซ๊ะ
สิวายะวิโรจน์
สวนอินทร์
เหมมา
เอียดทิม
ศรีเจริญ
มานะ
นิลรัตน์
จองอัครวรัญญู
แก้วเสน
เปาะอาเดะ
หน้า 5 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810156
641230810157
641230810158
641230810159
641230810160
641230810161
641230810162
641230810163
641230810164
641230810165
641230810166
641230810167
641230810168
641230810169
641230810170
641230810171
641230810172
641230810173
641230810174
641230810175
641230810176
641230810177
641230810178
641230810179
641230810180
641230810181
641230810182
641230810183
641230810184
641230810185
641230810186

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวศจี
นางสาวจิราวรรณ
นายสุรินทร์
นายนราพงษ์
นางสาวชุรดา
นางสาวสุทัตตา
นางสาวบุษกร
นางสาวศศิวรรณ
ว่าที่ ร.ต.จรูญ
นางสาววรรณวิสา
นางสาวรมณ
นางสาวอัญชลี
นางสาวธนพร
นายชยพล
นายธงธวัช
นางสาวสิริวิภา
นายณัฐภัทร
นายพงษ์เพชร
นางสาวสุรดา
นางสาวนลินี
นางสาวสินีเนตร
นายซาอูดี
นางสาววริษา
นางสาวอังศุมาลี
นายอิศพากร
นางสาววลัยลักษณ์
นางสาวธนัฏฐา
นางสาวพิมาภรณ์
นายชัยรัตน์
นางสาวมนตร์วิภา
นางสาวนภัสรา

เกสง่า
ก้านเกตุ
มิตยา
ประกอบสุข
วรรณพฤกษ์
เจ๊ะเต๊ะ
บรรจงรัตน์
อรรคอดุลย์
อัซฮา
อิสรานนทกุล
สารวรางกูร
เถาสุวรรณ
อนุมณี
ไชยชนะ
สุนทร
แซ่โง้ว
จินดาดวง
อินทรักษ์
รัตนสุวรรณ
ฉิมสอาด
ศรีทอง
สามะอาลี
โพธิรุกข์
รงทอง
ชูสังข์
ยิ่งล้า
รัตนะ
แก้วสวัสดิ์
ไชยณรงค์
วัฒนศิริ
ทิงน้ารอบ
หน้า 6 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810187
641230810188
641230810189
641230810190
641230810191
641230810192
641230810193
641230810194
641230810195
641230810196
641230810197
641230810198
641230810199
641230810200
641230810201
641230810202
641230810203
641230810204
641230810205
641230810206
641230810207
641230810208
641230810209
641230810210
641230810211
641230810212
641230810213
641230810214
641230810215
641230810216
641230810217

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวซารีน่า
กาเหย็ม
นางสาวสุนีตา
ดือราแม
นายเรียวชิกิ
สังข์ศิริ
นายณัฐชัย
ไชยสิตะมณี
นางสาวสุนันทา
ทองแก้ว
นายวรพันธุ์
พึง่ สยม
นางสาวกัลยาณี
บูละ
นางสาวนูรีนา
มะกือจิ
นายวรายุทธ
ด้วงเสน
นางสาววรรณดี
เพ็ญมาศ
นางสาวภัทรวดี
ภัทรพงศ์พันธ์
นางอุไรวรรณ
สุขสวัสดิ์
นางสาวพรชนก
รัดไว้
นางสาวจิรชยา
อนันตะ
นางสาวปาลิตา
กาญจนมิ่ง
นางสาวอังค์วรา
เทียบท่าทอง
นางสาวซาฟรีน่า
หมานเบ็ญหยา
นางสาวจุฬาลักษณ์
อินทไชย
นางสาวปัทมวรรณ
ชูชื่น
นางสาวณัฐธิดา
สุวรรณะ
นางสาวซุกัยนะห์
มามุ
นางสาวรุสนานี
นิเซ็ง
นางสาวพัชราภรณ์
อัมราทร
นางสาวณดา
มาระเสนา
นายวีระพงศ์
ขาวขวงค์
นายอิควาน
มาหะ
นางสาวปนัดดา
อ่อนเกลียง
นางสาวกฤติมาศ
ท่าจีน
นางสาวณัฐธิดา
อ่อนเกลียง
นางสาวลักขณา
ซู่ระวัง
นางสาวจริยา
ขุนเจียม
หน้า 7 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810218
641230810219
641230810220
641230810221
641230810222
641230810223
641230810224
641230810225
641230810226
641230810227
641230810228
641230810229
641230810230
641230810231
641230810232
641230810233
641230810234
641230810235
641230810236
641230810237
641230810238
641230810239
641230810240
641230810241
641230810242
641230810243
641230810244
641230810245
641230810246
641230810247
641230810248

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวกาญจน์เศรษฐ์
เสมรอด
นางสาวเบญจลักษณ์
ปุริมา
นายภูริณัฐ
จิตมานะ
นางสาวไฮฟะ
สแตปูเตะ
นางสาวนัดดาวัลย์
จุลรอด
นางสาวสกุณา
สุรินทร์รัตน์
นายนราธิป
ยีตาหวี
นายพรเทพ
เกิดวัน่
นางสาววิไลลักษณ์
บัวแก้ว
นายสะอารี
มามะ
นางสาวศิรดา
บรรจงช่วย
นางสาวพิชชาภา
สูญราช
นางสาวมฆวรรณ
นาคแก้ว
นางสาวอาภาภรณ์
หนูช่วย
นายณัฐพล
รัตนประดิษฐ์
นางสาวเกียรติธิดา
ใจตรง
นางสาวบุรัสกร
จันเหลือง
นางสาวณัฎฐา
นวลศรี
นายฤทธิเดช
นิลพันธ์
นางสาวณัทนรีกานต์
สนิทมัจจะโร
นางสาวจีรวรรณ
หน่อเลิศ
นางสาวฟาติน
หมัดอาดัม
นางสาวน้าฝน
บุญไพโรจน์
นางสาวสิณตรา
สุขสว่างผล
นายกัญจน์
สัจจาเฉลียว
นายพฤฒิภูมิ
ดีโพธิก์ ลาง
นายพงศ์ศิริ
คงเรือง
นางสาววรรณา
เหลือกนุ้ย
นายจิตรภณ
พรหมเลข
นางสาวนิภาวรรณ
เจริญมาศ
นางสาววรลักษณ์
พัฒนพงศ์
หน้า 8 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810249
641230810250
641230810251
641230810252
641230810253
641230810254
641230810255
641230810256
641230810257
641230810258
641230810259
641230810260
641230810261
641230810262
641230810263
641230810264
641230810265
641230810266
641230810267
641230810268
641230810269
641230810270
641230810271
641230810272
641230810273
641230810274
641230810275
641230810276
641230810277
641230810278
641230810279

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพัชชาวีร์
ไชยณรงค์
นางสาวนุสรา
ไมดุเก็ม
นางสาวกัญญาวีร์
ศรีสวัสดิ์
นางสาวภัทรพร
อินทรอาภรณ์
นางสาวกมลพรรณ
นุ้ยเลิศ
นายกนธี
จีรวัฒน์ธนพงศ์
นายกรกช
บุญแก้ว
นางสุวรรณา
จันทร์แสง
นางสาววัจนาลักษณ์
ศิริวัฒโณ
นางสาวกรรณิการ์
ประสม
นางสาวอภิชญา
มาลัยสนั่น
นางสาวฐาปนี
เจาะเอาะ
นางสาวอนุสรา
มาสวัสดิ์
นางสาววราภรณ์
บุญเลิศ
นางสาวชนิตา
เหตุทอง
นางสาวเรณุมาศ
นวลนิ่ม
นางสาวแวอาหล้า
โตะนาฮุน
นางสาวศศิวิมล
ปล้องคีรี
นางสาวศิริลักษณ์
เนืออ่อน
นางสาวอารีนา
วิมลจิตต์
นางสาวบุญญธิดา
บุญหาว
นายฐากร
ปรางยิม
นางสาวภัทรวดี
รอดลอยทรัพย์
นางสาวเพ็ญประภา
เจริญสวัสดิ์
นางสาวธัญญลักษณ์
ณสุย
นางสาวรมย์สิริ
อรุณพันธุ์
นายสุทธินัย
เจียรนัย
นางสาวสุชาดา
มากชิต
นายชารีฟ
นาคสุข
นางสาววิชชุดา
เอียดชุม
นางสาวนรีกานต์
เหมแก้ว
หน้า 9 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810280
641230810281
641230810282
641230810283
641230810284
641230810285
641230810286
641230810287
641230810288
641230810289
641230810290
641230810291
641230810292
641230810293
641230810294
641230810295
641230810296
641230810297
641230810298
641230810299
641230810300
641230810301
641230810302
641230810303
641230810304
641230810305
641230810306
641230810307
641230810308
641230810309
641230810310

ชื่อ - นำมสกุล
ส.ต.ท.ด้ารงศักดิ์
สมปรีดา
นางสาวสุภาวดี
แก้วสุข
นางสาวสุวิชญา
เจ้ยแก้ว
นางสาวชญานิศ
แสงมณี
นางสาวอริสสา
โฮมชัย
นางสาวธนวรรณ
คันฉ้อง
นางสาวกันยารัตน์
สุระค้าแหง
นางสาวนารีมา
กอและ
นายประธาน
วิไลเลิศสมบัติ
นางสาวสุธีธิดา
เรือนแก้ว
นางสาวนันทิชา
ชูสิงห์
นางสาวกรกฎ
อุ้ยปิยะกุล
นายวิทนนท์
โอชาพันธุ์
นางสาวปราญชลี
ธีรชิตกุล
นายกัมพล
หวานขัน
นางอรนิตย์
รักษ์ก้าเนิด
นางสาวสาวิตรี
ภูติวัฒน์
นายชาคริต
สุวรรณหงส์
นางสาวญานิศา
คงพันธ์
นายเทอดศักดิ์
ยังไธสงฆ์
นางสาวนัจวาร์
เจ๊ะหนิบึแน
นางสาวกาญติมา
ฉินน้อย
นางสาวชฎาพร
ภูพ่ งศ์ประพันธ์
นายกูซัมรี
ตูแวแม
นางสาววราวรรณ
ศรีพัตร
นางสาวนุชนารถ
จันมา
นายปณิธาน
ทองเนือห้า
นางสาวอภิญญา
รอดพล
นางสาวกณิกา
พูลเพิม่
นางสาวสาวิกา
หน่อทอง
นางสาวปาริฉัตร
ทิวไทรสาน
หน้า 10 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810311
641230810312
641230810313
641230810314
641230810315
641230810316
641230810317
641230810318
641230810319
641230810320
641230810321
641230810322
641230810323
641230810324
641230810325
641230810326
641230810327
641230810328
641230810329
641230810330
641230810331
641230810332
641230810333
641230810334
641230810335
641230810336
641230810337
641230810338
641230810339
641230810340
641230810341

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวบงกช
กาญจนสมิทธิ์
นายภูษิต
จินตานนท์
นางสาวต่วนมุสลีฮาร์
มือด๊ะ
นายอามีน
อูมูดี
นางสาวนินาเดีย
อินทมาศ
นายพงศธร
ปานคง
นายธุนากร
รัตนญาติ
นางสาวน้าฝน
ช่วยเชิด
นายฟารุส
การีแซ
นางสาวอังสนา
หวังทอง
นายอาลีมีน
เกะรา
นางสาวกูรัสเปีย
กูจิ
นางสาวพัชรี
คงเจริญโภชน์
นางสาวสุภนิดา
หนูช่วย
นางสาวสุทธิดา
ด้าละเอียด
นางสาวสุชาดา
แสงมณี
นายพงศ์ศักดิ์
ทองค้า
นางสาวจุฑามาศ
ชูเพ็ชร
นายธนภัทร
วรมุกสิก
นายชยพล
มัชฌิมาภิโร
นางสาวนุชรี
พูลผล
นางสาวศิริกาญจน์
ชวลิตสิทธิกุล
นายนพรัตน์
จันทกาญจน์
นางสาวพัชรพร
พรหมรัตน์
นายจิรวัฒน์
กรรมแต่ง
นางสาวจิตรกัญญา
พงศ์อารีย์
นางสาววาสนา
คงประเสริฐ
นางสาวสิริวิภา
ทองจารึก
นายฟัตฮี
อาบูบากา
นางสาวนิรอซีลา
รอสารี
นางสาวจิรนันท์
เกตุมณี
หน้า 11 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810342
641230810343
641230810344
641230810345
641230810346
641230810347
641230810348
641230810349
641230810350
641230810351
641230810352
641230810353
641230810354
641230810355
641230810356
641230810357
641230810358
641230810359
641230810360
641230810361
641230810362
641230810363
641230810364
641230810365
641230810366
641230810367
641230810368
641230810369
641230810370
641230810371
641230810372

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนิอุลยาอ์
แวหะมะ
นางสาวพรรณยภรณ์
ทองทิพย์
นางสาวกรรณิกา
หมวกทอง
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพ์มณี แก้วใหญ่
นางสาวมาเรียม
ยูโซ๊ะ
นางสาวธาวินี
รัตนส้าเนียง
นายสุรินธร
แก้วรัตน์
นางสาวกนกวรรณ
จึ่งจรูญ
นางสาวลลิตา
จงกิจ
นางสาวแมะยะ
หะยีดาโอะ
นายอาดัม
เทพวาริน
นายเจษฎา
เกษรเกศรา
นายพิเชษฐ์
แสงสุรีย์
นายจักรี
สาแมบากอ
นางสาวสุนิสา
จันทร์นิ่ม
นางสาวเบญจพร
แสงโสภา
นางสาวเสาวลักษณ์
ข้ากลัด
นางสาวศุภาพิชญ์
สิทธิวรารมย์
นางสาววิภาพร
สุวรรณขาว
นางสาวณัฐชา
ชูชาติ
นางสาวมนุญญา
เยี่ยมสาร
นายศิริพงษ์
ค้าเนตร
นางสาวเพ็ญพักตร์
สะนิ
นายคณิศร
มณีรัตน์
นายวิชชากร
แซ่ท่าม
นางสาวพัณณิตา
ชูแก้ว
นางสาวกมลวัลย์
สังข์สุวรรณ
นางสาวบุตรสดี
ดิษโสภา
นางสาวภัทรสุดา
สุวรรณบุบผา
นายอัลอามีน
เง๊าะสนิ
นายทิวัตถ์
แซ่ลี
หน้า 12 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810373
641230810374
641230810375
641230810376
641230810377
641230810378
641230810379
641230810380
641230810381
641230810382
641230810383
641230810384
641230810385
641230810386
641230810387
641230810388
641230810389
641230810390
641230810391
641230810392
641230810393
641230810394
641230810395
641230810396
641230810397
641230810398
641230810399
641230810400
641230810401
641230810402
641230810403

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวสุนิตา
เจ๊ะอาลี
นายบัณฑิต
ประสพสุขโชค
นางสาวนวรัตน์
ศรชัย
นายณัฐพงษ์
ยองค้า
นางสาวอวิชฎา
กุกุรัตน์
นางสาวญาณิศา
ทิพย์มณี
นางสาวปนัดดา
สุขสีเสน
นางสาวทิวาวรรณ
จันทร์เสน
นางสาวนัซริน
ศิริฮาซัน
นางสาวอนงค์รัตน์
เพ็ชรแก้ว
นางสาววาทินี
พึง่ ต้าบล
นายปฏิญญา
ฤกษ์รัตน์สิริ
นางสาวศิขพรรณ
อุดมรัตน์
นายธนาคาร
สังข์ทอง
นางสาวนุสดา
เพ็ชรมีค่า
นางสาวนูรมี
ดาเด๊ะ
นางสาวนุสเราะฮ์
สืบประดิษฐ์
นางสาววริศรา
อินทร์น้อย
นายอดิพงศ์
เพ็งทอง
นางสาวภัสราภรณ์
หลักเพชร
นางเปรมฤดี
เพ็ชรรัตน์
นายวัชรินทร์
วรรณกูลโชติ
นางสาวอาซีเย๊าะ
กาหลง
นางสาวชนิตสิรี
พุม่ ทอง
นางสาวจารุวรรณ
จันเสนะ
นางสาวรอบีบ๊ะ
วาจิ
นายภาวิต
นวลเล่ง
นายตอลีฟ
ยูนุ๊
นางสาวนิธิวดี
ภูด่ อก
นางสาวซูวัยบะห์
มะแซ
นางสาวปิยะเนตร
สุขมี
หน้า 13 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810404
641230810405
641230810406
641230810407
641230810408
641230810409
641230810410
641230810411
641230810412
641230810413
641230810414
641230810415
641230810416
641230810417
641230810418
641230810419
641230810420
641230810421
641230810422
641230810423
641230810424
641230810425
641230810426
641230810427
641230810428
641230810429
641230810430
641230810431
641230810432
641230810433
641230810434

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนิศารัตน์
กอเดร์
นางสาวสิริรัชนี
ทองดี
นางสาววีรวรรณ์
ศรีเพ็ญ
นายอับบาส
หลีเส็น
นางสาวสุชัญญา
แก้วมั่ง
นางสาวสาธิดา
ศรีรุจี
นางสาวโยษิตา
พระธาตุ
นางสาวกูซูมัยยะห์
ดุลขาเดร์
นายสิษฐ์ธีธัช
จงไกรจักร์
นายเชก
สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
นางสาวนิอามีราห์
เจ๊ะเล๊าะ
นางสาวกาญจนา
เนียมจอน
นางสาวชุติมน
แก้วประกาศ
นางสาวตอยีบะห์
บาแม
นางสาวณัฐวดี
แก้วร่มวัน
นายวัชรพงศ์
จรูญประเสริฐ
นางสาวทิพวรรณ
ชื่นชม
นายรัชด์วิชญ์
ย่องด้า
นายจิรวัฒน์
แสงประดับ
นางสาวธัญวรรณ
รัตนรุ่ง
นางสาวพุทธิพร
พรรณภักดี
นางสาวแพรนภา
แก้วมุศิลป์
นางสาวนิจนภา
เรืองแก้ว
นางสาวเยาวลักษณ์
มานะกล้า
นางสาวชุตินันท์
ไพช้านาญ
นางสาวสุไลดา
เพ็งโอ
นางสาวสรวรรณ
โปจีน
นายสุรวิทย์
ประสิทธิสร
นางสาวบัซมะห์
มิงมะ
นางสาวยุพาวดี
สงสม
นางสาวณัฐริกา
สุวรรณรัตน์
หน้า 14 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810435
641230810436
641230810437
641230810438
641230810439
641230810440
641230810441
641230810442
641230810443
641230810444
641230810445
641230810446
641230810447
641230810448
641230810449
641230810450
641230810451
641230810452
641230810453
641230810454
641230810455
641230810456
641230810457
641230810458
641230810459
641230810460
641230810461
641230810462
641230810463
641230810464
641230810465

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวชนกนาฎ
ชูเกลียง
นางสาวอริสา
เสรีก้าธร
นายคมศักดิ์
ถนอมนาม
นางสาวพรรณี
ศรีใจ
นางสาววัรดะห์
โดดะแซ
นางสาวกรรณิการ์
จันทร์กระจ่าง
นางสาวธนพร
สุวรรณข้า
นางสาวฟารีดะ
ลูโบะ
นางสาววันทกานต์
สุธรรม
นายดลฤทธิ์
ตันนโยภาส
นางสาวอรอุมา
มิ่งมิตร
นางสาวนิรชา
ยี่แพร
นางสาวนิตยา
สุวรรณรัตน์
นายษณกร
บุญจรูญรักษ์
นางสาวสุพัตรา
ทองใส
นางสาวอามีเน๊าะ
เซ็งโซะ
นางสาวกันย์ญรัสมิ์
ชูไชยยัง
นางสาวประณัฐดา
มีแสงพราว
นายก้าชัย
อัศดรกาญจน์
นางสาวซอฟูเราะฮ์
มอสาแม
นางสาวณวรรณรัฐ
เดชณภัทรทรัพย์
นางสาวบงกช
กาญจนานทีพงศ์
นางสาวสุนิษา
บุรุษราษฎร์
นางสาวนันทิกานต์
เอียดหมุน
นางสาวกาญจณี
แซ่จอง
นางสาวธริดา
ศรีอ้าภรณ์
นายจิรายุส
พิทักษ์ศานต์
นางสาวชนัตตา
ฤทธิบูรณ์
นางสาวโสธิดา
เคี่ยมขาว
นางสาวจุฑารัตน์
ด้าแดง
นางสาวมารีน่า
อาด้า
หน้า 15 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810466
641230810467
641230810468
641230810469
641230810470
641230810471
641230810472
641230810473
641230810474
641230810475
641230810476
641230810477
641230810478
641230810479
641230810480
641230810481
641230810482
641230810483
641230810484
641230810485
641230810486
641230810487
641230810488
641230810489
641230810490
641230810491
641230810492
641230810493
641230810494
641230810495
641230810496

ชื่อ - นำมสกุล
ว่าทีร่ ้อยตรีณัฐวุฒิ
ราชแก้ว
นายฮัสซัน
หล้ายี
นางสาวอาทิตยา
พูลแก้ว
นายณัฐวัชร
นิยมยาตรา
นางสาวกนกลักษณ์
พันธ์สวัสดิ์
นางสาวมุกระวี
ศรีระษา
นางสาวณัฐชา
โพชนุกูล
นางสาววริศรา
เตบสัน
นางวลัยลักษณ์
คุ่มเคี่ยม
นางสาวนันทิกา
จันทร์แก้ว
นางสาวอามีเนาะห์
ดายะ
นางสาวณัฐนรี
ใจด้ารงค์
นางสาวยลรดี
โพธิโสดา
นางสาวกฤตพร
พิชัยรัตน์
นายอับดลรอหมาน
มูเก็ม
นางสาวอัซมะ
ฮะแวกะจิ
นางสาวซูไฮดา
ยูโซะ
นางสาวฮานีซะห์
สะนิ
นายอันวาร์
ดอรอแม
นายศิรสิทธิ์
กลับอยู่
นางสาวชนิสรา
เกิดแสงสุริยงค์
นายซัยฟี
กาเซ็ง
นางสาวนูรียะห์
ดอรอแม
นายอีลาฮัม
มะแซ
นางสาวฮะมีซะห์
แม็ง
นายภาณุวิชญ์
สุขคุ้ม
นางสาวกัณฐิกา
สังข์ทอง
นายปรมินทร์
บุญสงค์
นายจิรภัทร
ฤกษ์นุ้ย
นางสาวณัฐนิช
ทิตย์สีแสง
นางสาวศุภกานต์
ขาวทอง
หน้า 16 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810497
641230810498
641230810499
641230810500
641230810501
641230810502
641230810503
641230810504
641230810505
641230810506
641230810507
641230810508
641230810509
641230810510
641230810511
641230810512
641230810513
641230810514
641230810515
641230810516
641230810517
641230810518
641230810519
641230810520
641230810521
641230810522
641230810523
641230810524
641230810525
641230810526
641230810527

ชื่อ - นำมสกุล
นายณัฐวุฒิ
นางสาวจริยา
นางสาวพรชนก
นางสาวนันทรัตน์
นางธนวันต์
นางสาวอาทิตยา
นายฮารีฟีน
นางสาวอภิชญา
นางสาวชนกนันท์
นางสาวเนตรสกาว
นางสาวนูรฮูดา
นางสาวสุรัสวดี
นางสาวทิพวรรณ
นายภาณุพงศ์
นางสาวพัทธ์ธีรา
นางสาวปวริศา
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวกุลธร
นางสาวอนุสรา
นางสาวธิดามาศ
นายไพศอล
นางสาวณิชาพัชร์
นายเกรียงไกร
นายนิพพิชฌน์
นางสาวอัญชนัน
นายวรเมธ
นางสาวธัญยพร
นางสาววาซีละห์
นายวงศกร
นายนินาวาวี
นางสาวอัจฉรา

หมัดอาดัม
ยามูยีมะ
สิทธิโ์ ท
ชวนานันท์
จิตประพันธ์
ช่วยบ้ารุง
เบญจสุหร่ง
พรมด้า
พนลาวัณย์
ทองคันชั่ง
ร่มเย็น
ศรีประภา
กัลยาเทพ
อ้าไพรัตน์
ลอยแก้ว
เพ็ชรรัตน์
เหมือนพรรณราย
โลหะประเสริฐ
สิงห์ทอง
หีมสุวรรณ
บือราเฮง
ต่อวิวรรธน์
ทับทิมศรี
ชุลีนวน
บัวงาม
นวลไม้หอม
โดะโอย
มะเด็ง
ช่วยบ้ารุง
เจะและ
เพชรประดับ
หน้า 17 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810528
641230810529
641230810530
641230810531
641230810532
641230810533
641230810534
641230810535
641230810536
641230810537
641230810538
641230810539
641230810540
641230810541
641230810542
641230810543
641230810544
641230810545
641230810546
641230810547
641230810548
641230810549
641230810550
641230810551
641230810552
641230810553
641230810554
641230810555
641230810556
641230810557
641230810558

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวปิยะธิดา
พรหมฤทธิ์
นางสาวกิตติยา
คุณะดิลก
นางสาวสิริยา
หมื่นรัก
นางสาวนูรไอนา
โต๊ะนาฮุง
นางสาวธนิกานต์
หวานดี
นางสาวอัฟฟะห์
หะยีหามะ
นางสาวนูรไอนี
โต๊ะนาฮุง
นางสาวพรพรรณ
ศิวิไล
ว่าที่ ร.ต.ณัฐนัย
ลอยเลื่อน
นางสาวปิยธิดา
ช่วงเพ็ชจินดา
นางสาวสุไวดา
สะอิ
นางสาวจันทร์ปรียา
สุวรรณชาตรี
นางสาวดารณี
อักษรชู
นางรัชนี
สุขสวัสดิ์
นายภูมินทร์
พานิชพงศ์
นางสาววิลาวัณย์
กิจคลอน
นางสาวฮุซนา
จอเอาะ
นางสาวมูนา
เลาะลีเยาะ
นางสาววนิดา
มาเรือน
นายกฤษฎา
แก้วเอก
นางสาวนลินี
ศรีตนนท์
นายจักรภัทร
แก้วกลั่น
นายนัสเรน
สะอีดี
นางสาวณัฐนันท์
ปิยะชินมาศ
นายสูฟยาน
เจะนิ
นางสาวญาสุมินทร์
หมาดหล้า
นางสาวรัตนาภรณ์
หมัดยุโส๊ะ
นางสาวนูรอาฟีดา
กูนา
นางสาวสุมลฑา
ทองรักษ์
นายอดิศร
แก้วคล้าย
นางสาวจรินญา
แซ่อุ่ย
หน้า 18 จาก 21

รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810559
641230810560
641230810561
641230810562
641230810563
641230810564
641230810565
641230810566
641230810567
641230810568
641230810569
641230810570
641230810571
641230810572
641230810573
641230810574
641230810575
641230810576
641230810577
641230810578
641230810579
641230810580
641230810581
641230810582
641230810583
641230810584
641230810585
641230810586
641230810587
641230810588
641230810589

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวณัฏฐณิชา
โหทอง
นางสาวสุธัญญา
คชเสน
นางสาววิไลวรรณ
ลอยลิบ
นางสาวอรณิชา
อุ่นใหม่
นางสาวจิรัชญา
ได้รูป
นางสาวเพ็ญนภา
คงด้า
นายพฤฒิเชฐษ์
ธีรกุล
นายธาดา
รัตนโอฬารกุล
นางสาวศิริมาศ
วุน่ แสง
นางสาวนิรชา
ฤทธิห์ มุน
นายวรินทร
ภูมิกันตยา
นายกิตกรณ์
ไตรเดช
นางสาวมัสนะห์
กาแบ
นางสาววิลาวัณย์
พรพนานุรักษ์
นายภัทรพล
ซ้ายหนู
นางสาวอรวีร์
คงพูน
นางสาวสุภัสสร
เตยแก้ว
นายอภิศักดิ์
ศรีพุฒ
นายจิรายุ
หนูแจ่ม
นางสาวอุไรรัตน์
อินทพันธ์
นางสาวอรนิดา
เชยชื่นจิตร
นางสาวธนิดา
ชัยพันธ์
นายไตรรงค์
ขุนรงค์
นายธีรวัฒน์
สุวรรณ์โพธิส์ ุทธิ์
นางสาวโสภารัตน์
ดิสโร
นางสาวจีรวรรณ
ทองแก้ว
นางสาวศศลักษณ์
เพชรม่วง
นางสาวสุภัสสรา
เพชรรักษ์
นางสาวฟัฏมาวาตี
จีนารง
นางสาวพรปวีณ์
ทีปรักษพันธุ์
นายณัฐพงศ์
แววทองค้า
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รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810590
641230810591
641230810592
641230810593
641230810594
641230810595
641230810596
641230810597
641230810598
641230810599
641230810600
641230810601
641230810602
641230810603
641230810604
641230810605
641230810606
641230810607
641230810608
641230810609
641230810610
641230810611
641230810612
641230810613
641230810614
641230810615
641230810616
641230810617
641230810618
641230810619
641230810620

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวพัชรพร
ภาระตะวัตร
นางสาวชีวิตา
เหมือนจันทร์
นางนงค์นภัทร
ศรีจันทร์
นางสาวกันธิชา
เมธิชัย
นางสาวสุจิรา
ปานสมทรง
นางสาวอภิชญา
ด้ารงศักดิ์
นายวัชรากร
ทองตัน
นางสาวมาริสา
ศรีกลับ
นางสาวกมลชนก
นอบแก้ว
นางสาวสุวิชาดา
ธรรมโชติ
นางสาวฟารีดา
เจะยามา
นางสาวกาญจนาพร
ตันติสิทธิกร
นายอัครเดช
มะแซ
นางสาวเขมาภรณ์
ขันเงิน
นายจิณณวัตร
เสกสรรสุคติกุล
นายอวิรุทธ์
เกือเกตุ
นางสาวธัญชนก
วาณิชภัทรกุล
นางสาวกาญนิกา
เพ็ชรอ่อน
นางสาวเสาวลักษณ์
ศรีประสิทธิ์
นางสาวรุสนาเดีย
ดอเล๊าะ
นางสาวธาริณี
สมาน
นายพัฒนา
ศรีสุวรรณ
นางสาวธวัลหทัย
เกิดแก้ว
นายรัฐฐวิชญ์
อาภาคัพภะกุล
นางสาวจุฑามาศ
รัตนพิบูลย์
นางสาวณัฏฐณิชา
คงแจ่ม
นายณัฏฐฤทธิ์
คงแจ่ม
นางสาวสุกัญญา
ยีหวังเจริญ
นางสาวอัญชลี
พงศ์จันทรเสถียร
นายอดิศร
หะยีสะมะแอ
นายทัตตเดช
พรหมโหร
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รำยชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รอบสอบวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ
เลขประจำตัวสอบ
641230810621
641230810622
641230810623
641230810624
641230810625
641230810626
641230810627
641230810628
641230810629
641230810630
641230810631
641230810632
641230810633
641230810634
641230810635

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวนาญีฮัน
เซ็งมีดี
นางสาวกฤติยา
พุฒคง
นางสาวขวัญชนก
อัมราทร
นางสาวฟาตีฮะห์
ราแดง
นายอนุชิต
อุเซ็ง
นางสาวกนกวรรณ
แก้วฉิมพลี
นางสาวมัณฑณา
จงหวัง
นางสาวนีรชา
ประพรหม
นายปฐมพร
อยู่ทอง
นางสาวเบญจมาภรณ์
วิจักษณานนท์
นางสาวปาลิตา
รัตนนิมิตร
นางสาวสุธิมา
เขตเทพา
นางสาวนัซฟาห์
ซ้าตาลี
นางสาวณัฎฐา
หอมแก้ว
นางสาวจิรัสย์ชญา
เมืองแก้ว
จำนวน 635 รำย
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