
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565   

หากไม่ลงทะเบียนภายในก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
ส านักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560-4 
แบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบฟอร์มต่างๆ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp 

 
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านธนาคาร   
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/Diploma-Bank-krungsri.pdf 
 
ขั้นตอนการลงเทียนผ่าน Application ธนาคาร 
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf 
 

แบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ที่ https://shorturl.asia/6Rmjs 

 
 

Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/Diploma-Bank-krungsri.pdf
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf
https://shorturl.asia/6Rmjs
http://www.stou.ac.th/
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การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน      

1 20506 6                                                        5,000       

2 20596(1) 1                                                        1,000       

3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000       

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000       

  รวม 13                                                       13,000       
 

วิชาเอก : ปฐมวัย 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว สุภารัตน ์ แผงชาติ 20510 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นางสาว ณัชชารีย ์ พรนิธิจีรวัส 20510 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 นางสาว กรณิศ  ดวงเนตร 20510 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 นางสาว กนกวรรณ  พรหมสุข 20510 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

5 นางสาว อาดีละฮ ์ หะยีนอ 20510 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

6 นาง โชคดี  นวลขาว 20510   

7 นางสาว สุดาวรรณ  นามเมือง 20510   

8 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฏฐภัทร ์ บุญเต็ม 20510   

9 นางสาว หาสน๊ะ  วาแม 20510   

10 นางสาว ซัยนะ  สาหะ 20510   

11 นางสาว อานันณ์ยา  ยมนัส 20510   

12 นางสาว มาซีเต๊าะ  เจะมะ 20510   

13 นางสาว อาแอเสาะ  ซาซ ู 20510   

14 นางสาว ธิดารัตน ์ แจ้งใจ 20510   

15 นางสาว จันทร์เพ็ญ  พงษ์สระพัง 20510   

16 นางสาว สรญา  พุทธเสน 20510   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

17 นางสาว ซอฝีย๊ะ  หล าสาแล๊ะ 20510   

18 นางสาว นาปีละห ์ สาฮะ 20510   

19 นางสาว ซูวัยบ๊ะ  ทิพย์แลหมัน 20510   

20 นางสาว สาลฮี๊ะ  เซ็งมิง 20510   

21 นางสาว มัซตรูา  มอลอ 20510   

22 นาง สุณีรตัน ์ ปราบณรงค ์ 20510   

23 นางสาว รอฮานา  สาแหม 20510   

24 นางสาว มยุรา  สลาม 20510   

25 นางสาว พรสุดา  นานาค 20510   

26 นางสาว สารีนา  หมัดตาน ี 20510   

27 นางสาว วิไลภรณ ์ นมัสศลิา 20510   

28 นางสาว อาอีเสาะ  โด 20510   

29 นางสาว จินตนา  สังข์ทอง 20510   

30 นางสาว มารียมั  โตะนาฮุน 20510   

31 นางสาว แวเมาะ  ยามาลเียาะ 20510   

32 นางสาว ภนิดา  นาวิกา 20510   

33 นางสาว ซัลวา  มะสามัน 20510   

34 นาง ละออง  จันทฤทธิ์ 20510   

35 นางสาว นูรีย๊ะ  ละยูส่ะ 20510   

36 นางสาว อารีย ์ สวัสดิ์ภักด ี 20510   

37 นางสาว วันด ี คงจุ้ย 20510   

38 นางสาว อรรชล ี บัวศรี 20510   

39 นางสาว วันทนา  จ าชาติ 20510   

40 นาง อภัฒิศรณ ์ ใจรักษ ์ 20510   

41 นางสาว ไรมี  นาคสง่า 20510  

42 นางสาว อุทัยวรรณ  คีรีถิรกลุ 20510  
 

  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : ภาษาไทย 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว นงนุช  ช่างปรุง 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นาย ประวิทย ์ เนื่องนิติธรรม 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 นางสาว วิไลลักษณ ์ บัณฑิตย ์ 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 นางสาว อชิรญาณ ์ ทองไทย 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

5 จ่าสิบต ารวจหญิง สารภ ี ชูทอง 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

6 สิบต ารวจโทหญิง ปิยทิพย์  เจริญศร ี 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

7 สิบต ารวจโท เอกสิทธิ ์ ประทังคต ิ 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

8 นาย ภัทรเดช  สุวรรณธรากลุ 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

9 พ.ต.ต. ภูชยา  จ าปาบุร ี 20511 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

10 นางสาว ละอองดาว  แก้วพรมภักดี 20511   

11 นางสาว ประไพพรรณ  กิ้วเกษม 20511   

12 นางสาว สมคดิ  พรมสุวงษ ์ 20511   

13 นางสาว สุกัญญา  โต๊ะหลาง 20511   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

14 นางสาว วิลดา  ตาเย๊ะ 20511   

15 นางสาว ยุสมีน ี ดา 20511   

16 นางสาว ยัสม ี เปาะก ู 20511   

17 นางสาว กชกร  บูรณา 20511   

18 นางสาว สารีนา  อุมา 20511   

19 นางสาว ซันซียะห ์ มะล ี 20511   

20 นางสาว พัชฎาภรณ ์ สายบัวทอง 20511   

21 นางสาว เตือนใจ  พิมพกันต ์ 20511   

22 นางสาว นันธิยา  รัญจวน 20511   

23 นางสาว วาสนา  พึ่งป่า 20511   

24 นางสาว ภัทรวด ี ผดุงศิลป ์ 20511   

25 นางสาว ยะมีหล๊ะ  กาเจร ์ 20511   

26 นางสาว อายูน ี มาหะมะ 20511   

27 นางสาว กูซัยมะฮ  เจ๊ะหะมะ 20511   

28 นางสาว นูรฮาฟีซา  แยนา 20511   

29 นางสาว จินดารตัน ์ ชูสุข 20511   

30 นางสาว สุพรรษา  ดาศร ี 20511   

31 นางสาว เบญจรัตน ์ สวัสดิโรจน ์ 20511   

32 นางสาว สุจิตตรา  ยุระชัย 20511   

33 นางสาว พัชรีภรณ ์ ดวงเนตร 20511   

34 นางสาว สุธาทิพย ์ สินบุร ี 20511   

35 นางสาว ขวัญชนก  พลราช 20511   

36 นางสาว รัชฎาภรณ ์ นารินนท์ 20511   

37 นางสาว ศิริลักษณ ์ ลิศร ี 20511   

38 นางสาว รอสีดะห ์ สะตา 20511   

39 นางสาว วรรณนิตา  มะแซ 20511   

40 นางสาว ปิยะรตัน ์ เกษร 20511   

41 นางสาว อภิญญา  โนนโพธิ ์ 20511   

42 นางสาว ต่วนนุรฮายาร ์ ปาแซ 20511   

43 นางสาว จินนร ี มีผล 20511   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

44 นางสาว จันทรรัตน ์ เรืองคณะ 20511   

45 นางสาว ธัญญารัตน ์ สังกัดกลาง 20511   

46 นางสาว เกษศิรินทร ์ สัจสุวรรณ ์ 20511   

47 นางสาว นิศากร  อินทะน ู 20511   

48 นาย เอกสิทธิ ์ มณีจันทร ์ 20511   

49 นางสาว พรรธิภา  รักมล 20511   

50 นาย พิพัฒน์  เทพทอง 20511   

51 นางสาว ลภสัรินทร์  ชาระ 20511  

52 นางสาว ณัฏฐณิชา  ชูมณ ี 20511  

53 นาย วรากร  โคตรบุบผา 20511  

54 นางสาว ทิพย์มณฑา  ไชยยัง 20511  

55 นางสาว สุธิดา  ตันโยธา 20511  

56 นางสาว จินตนา  มณสีาย 20511  

57 นางสาว ซีตีอามีเน๊่าะ  จารง 20511  

58 นางสาว พาศินี  ดอล ี 20511  

59 นางสาว นรูีดา  ตือราพอ 20511  

60 นาย ปฐพี  จันทร์แก้ว 20511  

61 นาย สุขสันต์  ขุมทอง 20511  
 

  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว ภาวิดา  ทบธรรม 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นางสาว วาสนา  กลันธรรม 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 สิบต ารวจเอกหญิง นิติกร  ไชยวิชิต 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 นาย ธนสิทธ์ิ  ผ่องใสวนาลัย 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

5 พระอธิการ อภิวัฒน์  เรืองพูล 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

6 นางสาว พิมลพรรณ  บุญจ ู 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

7 นางสาว พรพิศ  อิทธิยา 20512 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

8 นางสาว ทิพยาภรณ ์ สังข์เอียด 20512   

9 นางสาว ศิริญญา  แสงแก้ว 20512   

10 นางสาว อินทิรา  ศรีประสิทธ์ิ 20512   

11 นางสาว วิจิตรา  กินส าโรง 20512   

12 นางสาว สารฝี๊ะ  หมัดและ 20512   

13 นางสาว รันติญา  สายสุด 20512   

14 นางสาว เยาวภา  ชูวิเชียร 20512   

15 นางสาว นูรไอนี  สะนิวา 20512   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

16 นางสาว ปาตีเมาะ  สะมะแอ 20512   

17 นางสาว กณิกนันต ์ ศรเดช 20512   

18 นาง รัศม ี บาร์เรียนโตส 20512   

19 นางสาว ศรัณยา  นนทแก้ว 20512   

20 นางสาว คอลีฟะห ์ เจะฮะ 20512   

21 นางสาว มูนา  ฟตาน ี 20512   

22 นาย พิธาน  ทรงจักรแก้ว 20512   

23 นางสาว ฮันนาน  ยือแร 20512   

24 นางสาว ฟารีดา  ดาโอะ 20512   

25 นางสาว จุฑามาศ  สุวรรณโณ 20512   

26 นางสาว อภิชญา  ร่มเย็น 20512   

27 นางสาว อาทิตยา  สุขใจ 20512   

28 นางสาว วรัญญา  แก้วดอน 20512   

29 นางสาว เรวด ี คงจ้อย 20512   

30 นางสาว นูรีฮะ  ดีมาต ี 20512   

31 นางสาว อัจฉริยา  พันธ์จันทร ์ 20512  

32 นางสาว ฑิฆัมพร  เรือนแก้ว 20512  

 

  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว สิรินทร์นิชา  จันต๊ะมัง 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นางสาว ณัฏฐณิชา  อัครนันทกุล 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 ดาบต ารวจหญิง สุภัสศร  อาช้อง 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 สิบต ารวจเอกหญิง ยุพิน  ภักดีสีทอน 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

5 ดาบต ารวจ ใหม ่ มิ่งบุญ 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

6 
สิบต ารวจโทหญิง บาเรียญราช  เอก
ลาภ 20513 

นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

7 พระสมุห์ คมกฤษ  เผ่ากันทะ 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

8 พระ ขวัญชัย  ฝั้นค า 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

9 นางสาว กนกวรรณ  พรหมภักด ี 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

10 นาง พกาวดี  ชัยธรรมวัฒน์ 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

11 นางสาว อัจฉะริยาภรณ ์ เชิดไชย 20513 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

12 นางสาว เบ็ญจมาส  ศุภศร ี 20513   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

13 นางสาว ซีตีคอดีเยาะห ์ เจีะหน ิ 20513   

14 นาย สิทธิพงษ ์ ไชยมาตย ์ 20513   

15 นางสาว วิชญาพร  แก้วเลาขวัญ 20513   

16 นางสาว ภูมิธนาพร  เกษตรเอี่ยม 20513   

17 นางสาว ฟาริดา  หลงสะเตีย 20513   

18 นาย สมพงษ ์ จันทร์เทศ 20513   

19 นาย วรดนย ์ ทิพย์ญาณ 20513   

20 นางสาว สุนิษา  วัดทุ่งใหญ ่ 20513   

21 นางสาว นูรีย๊ะ  อาด า 20513   

22 นางสาว ฮาดีบะห ์ เจ๊ะแวดอเลาะ 20513   

23 นาง วิยะดา  เม่งช่วย 20513   

24 นาย สมเกยีรต ิ ด้วงสีบวง 20513   

25 นาย ธนพล  ทิพย์รัตน ์ 20513   

26 นางสาว อัมรา  เชาว์นิติกร 20513   

27 นาย เชาว์  สิงหนนท์ 20513   

28 นาย นฤบดินทร ์ โต๊ะเก็ง 20513   

29 นางสาว นาญีฮะฮ ์ รักษา 20513   

30 นาย นิฮาฟีกีย ์ รอแมยะ 20513   

31 นางสาว อามีเน๊าะ  แส้เด็น 20513   

32 นางสาว หาซีเยาะห ์ เลาะแบหอ 20513   

33 นางสาว อ้อมฤทัย  แก่นพันธ ์ 20513   

34 นางสาว อนิลชนา  บุญหล่อ 20513   

35 นางสาว ซามีน ี สลีะร ู 20513   

36 นาย ธีรยุทธ ์ สุขสวสัดิ ์ 20513   

37 นางสาว ชนนวรรณ  ภิบาล 20513   

38 นางสาว พาตีเมาะ  เจะสะแม 20513   

39 นางสาว นันท์สิน ี กิจฉาโณ 20513   

40 นางสาว ฮาตาน ี กายีย ุ 20513   

41 นาย ปราโมทย์  พาลิชัน 20513  

42 นางสาว อรวรรณ  สร้อยแสง 20513  



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

43 นางสาว ส าเภา  แสงใสย ์ 20513  

44 นางสาว วัชราภรณ์  พรมอุทัย 20513  

45 นาย เฉลิมพงษ์  แก่นทน 20513  

46 นาย ณัฐพล  เอ่ียมเศรษฐ ี 20513  

47 นาง ธนพร  ชะนะภัย 20513  

 

  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว นูรมา  มะล ี 20514 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นางสาว วรารตัน ์ สังข์ประเสริฐ 20514 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 สิบต ารวจเอกหญิง เกสิณ ี สุดทองคง 20514 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 นางสาว ประนมพร  นวนทัด 20514   

5 นางสาว มัสยา  ชาอุ่น 20514   

6 นางสาว สิรีธร  คงหนู 20514   

7 นางสาว ซากีน๊ะ  อุสมา 20514   

8 นาง นุชรีย์  อ่อนช่ืนจิตร 20514   

9 นางสาว อทิตา  ดารากัย 20514   

10 นางสาว ฮานาญ  ยาเซ็ง 20514   

11 นางสาว อนิษฎา  หมาดอ ี 20514   

12 นางสาว นาดีหยะ๊  คงหน ู 20514   

13 นางสาว ยามีละ๊  สอฮอย 20514   

14 นางสาว กนกกานต ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ 20514   

15 นางสาว อาแอเซาะห ์ กาจ ิ 20514   

16 นางสาว อัศรา  อิหม าหมาด 20514   

17 นางสาว เสาวนีย ์ บัวแก้ว 20514   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

18 นาย อาชว์สุพงศ์  ขันแข็ง 20514   

19 นางสาว นารีมาน  อาแวแม็ง 20514   

20 นาย วุฒิพงษ์  นาสะอ้าน 20514   

21 นางสาว รวยดา  วาจิ 20514   

22 นาย ณรงค์ศักดิ ์ ขุนรักษา 20514   

23 นางสาว โสภิตา  หมาดแหล ้ 20514   

24 นางสาว ซายูดา  เหมสลาหมาด 20514   

25 นางสาว รุสนตีา  เจะและ 20514   

26 นาย อนุวัฒน ์ จวนสาง 20514   

27 นางสาว นินัสชมิง  นิสาเมา๊ะ 20514   

28 นางสาว ฮุซนา  อับดุลเลา๊ะ 20514   

29 นางสาว นูรม ี วาหน ิ 20514   

30 นางสาว กิตติยาภรณ ์ ยืนนาน 20514   

31 นางสาว อาซีกีน  วาน ิ 20514   

32 นางสาว อัรวา  เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ 20514   

33 นางสาว โสศิน ี พรหมขวัญ 20514   

34 นาย สันติพจน ์ หมั่นตรวจ 20514   

35 นาย พงษ์เทพ  หนูฤทธิ์ 20514   

36 นางสาว สุภารัตน ์ ศรีบุตร 20514   

37 นางสาว ลัดดาวัลย ์ บัวขาว 20514   

38 นางสาว ซารีนา  สะน ิ 20514   

39 นางสาว ฮาซาม ี เซ็งสะ 20514   

40 นางสาว ซูวัยบะห ์ ยูโซ๊ะ 20514   

41 นางสาว สิรมิงคล  ปาภูงา 20514  

42 นางสาว นารินทร์  หมดัสราง 20514  

43 นางสาว จิรนันท์  ศิลปไพรสณฑ ์ 20514  

44 นาย ชยาวุธ  ปิติว่าเจรญิ 20514  

45 นางสาว วันนูรีนา  แวสะแม 20514  

46 นางสาว มนฤทัย  พ่วงรัก 20514  

47 นางสาว อมรรตัน์  นวลศร ี 20514  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นางสาว วาทิน ี พะแก ่ 20515 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นาย เอกพล  ใจกว้าง 20515 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

3 นางสาว วราภรณ ์ ศรีพุทธา 20515 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

4 นางสาว ปนัดดา  สุเบ้า 20515 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

5 นางสาว อีมาน  มะเก 20515   

6 นาย นรินทร ์ ต๊ะเมืองค า 20515   

7 นางสาว ธมนวรรณ  เสริมสกุลเกยีรต ิ 20515   

8 นาย ณัฐพล  วงค์คูณ 20515   

9 นางสาว ณัฐชยา  สุ่ธรรมมา 20515   

10 นาย มูฮ าหมัด  อัซซอมาดีย ์ 20515   

11 นาย นพรัตน ์ วรรณโสภา 20515   

12 นาย ธิติวุฒิ  วิทยเจษฎา 20515   

13 นาย ภาสกร  เกตุชาญวิทย ์ 20515   

14 นางสาว กาญจนา  ยีสมัน 20515   

15 นางสาว อานีฟะห ์ หามะ 20515   

16 นางสาว อาอีเส๊าะ  มะแอ 20515   

17 นางสาว สุภตัรา  กิ่งสกุล 20515   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

18 นางสาว ณิชกมล  คงนคร 20515   

19 นางสาว สุวรรณ ี สีหานาม 20515   

20 นาย รัฐธรรมนูญ  โสดานาจ 20515   

21 นางสาว ลาตีฟะห ์ วาเยะ 20515   

22 นางสาว รุ่งนภา  บุญรินทร ์ 20515   

23 นางสาว จิรนันท์  กงใจ 20515   

24 นางสาว อรอนงค ์ สามัคค ี 20515   

25 นางสาว ธืดารัตน ์ ขนอม 20515   

26 นางสาว ชลธิดา  ปัญจะรักษ ์ 20515   

27 นางสาว นูรูลสัลวา  เจะแม็ง 20515   

28 นางสาว รุสดา  ดอเลาะเซาะ 20515   

29 นางสาว ฟัยโรซ  มูเซะ 20515   

30 นางสาว วนิศา  รามศร ี 20515   

31 นางสาว ลิยานา  สันนก 20515   

32 นางสาว ซัลมา  มหาศานต ิ 20515   

33 นางสาว วิจิตรา  เจริญทัศน ์ 20515   

34 นางสาว ซาวซาน  ตาเหร ์ 20515   

35 นาย ธนวันต์  โคตรธาริน 20515   

36 นางสาว ณัฐชา  ทองพรม 20515   

37 นางสาว ต่วนอานีตา  ปาแซ 20515   

38 นางสาว อัลฟา  ลือบา 20515   

39 นางสาว ไพจิตร  ดอกพุฒ 20515   

40 นางสาว อาอีชะฮ ์ ดาโอะ 20515   

41 นางสาว อัจฉรา  สมส ี 20515   

42 นางสาว จิราภา  ผาด ี 20515   

43 นางสาว ณัฐธิดา  มะอนันต ์ 20515   

44 นาง สิรินญา  วิบูลย์ภาณุเวช 20515   

45 นางสาว อัซมะ  มะเกะ 20515   

46 นางสาว ชิดชนก  แสงจันทร ์ 20515   

47 นางสาว นูรีซา  อิหม่ าเหม 20515   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

48 นาย ไชยพงศ์  โภคาณัฐพงศ์ 20515   

49 นางสาว เจ๊ะรสุน๊ะ  อีซอ 20515   

50 นางสาว อานิส  แมรอสานิง 20515   

51 นางสาว ชยาภัสร์  โวรา 20515  

52 นางสาว วลัยพรรณ  ปิยพงศ์พันธ ์ 20515  

53 นางสาว เสาวลักษณ์  นักร า 20515  

54 นางสาว นูรซาฮีรา  อีซอ 20515  

55 นาย นครินทร์  อริยพฤกษ์ 20515  

56 นางสาว อุไรวรรณ  เกลื่อนเมือง 20515  

57 นางสาว นูรีดา  ลามอ 20515  

58 นางสาว ฟาติล  ทอดทิ้ง 20515  

59 นาย ชานนท์  สรรพวุธ 20515  

60 นางสาว นริกา  สะอะ 20515  

 

 

  



การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 1ปีคร่ึง ในภาคเรียนที่ 1 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน  
1 20506 6                                                        5,000   
2 20596(1) 1                                                        1,000   
3 ลงทะเบียนตามเอกช่ือ ในเอกสารแนบ 6                                                        5,000   

  ค่าแรกเข้า                                                          2,000   
  รวม 13                                                       13,000   

 

วิชาเอก : การงานอาชีพ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาที่ต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

1 นาง ประกาย  ใบยา 20516 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

2 นางสาว มณฑา  ยี่หาญ 20516   

3 นาย สรญัญ ู มะลิรส 20516   

4 นางสาว ชารีตา  บายศร ี 20516   

5 นาย วีรชัย  ศรีจ ารสั 20516   

6 นางสาว จุฑามาศ  สง่าบุตร 20516   

7 นางสาว รัชนีวรรณ  ปรีชานุกิจ 20516   

8 นางสาว รัตนา  บัวสมบัต ิ 20516   

9 นาย สุรเชษฐ์  ช่ืนเผือก 20516   

10 นาย อภินันท์  พรหมณะ 20516   

11 นาย คามิน  ปิ่นมณ ี 20516   

12 นางสาว พัทธมน  พีระชัยรัตน ์ 20516   

13 นาย อธิกานต์ทะบด ี พันชัย 20516   

14 นางสาว เจะนาร ี มะยดิ ี 20516   

15 นางสาว นุชนาถ  ด าส ี 20516   

16 นางสาว สุไรยา  ปายอ 20516   

17 นางสาว มาลัย  ศรีสาหร่าย 20516   

18 นางสาว ซารฮี๊ะ  นิยิ 20516   

19 นางสาว วราภรณ ์ เพชรคง 20516   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

20 นางสาว ชลลดา  เรืองฤาชัย 20516   

21 นางสาว จุฑารตัน ์ สามารถ 20516   

22 นางสาว เสาวลักษณ ์ ชูดวง 20516   

23 นางสาว เกศรา  นาศร ี 20516   

24 นางสาว ประกายเดือน  อุ่นค า 20516   

25 นาย เชษฐา  ลาดนาเลา 20516   

26 นางสาว สุนทราภรณ ์ ภุมรินทร ์ 20516   

27 นางสาว ปริยาภรณ ์ เจ้ยงาน 20516   

28 นาย สุรวุฒ ิ แสงแก้ว 20516   

29 นางสาว วนัสนันท์  แก้วภา 20516   

30 นาย แมนซูร ์ ดูมีแด 20516   

31 นาย ชัชวาล  รัตนธรรม 20516   

32 นาย ณัฐกร  ภู่สวาสดิ ์ 20516   

33 นาย ธนา  เพิกเฉย 20516   

34 นาย สุริยะ  อินดุมัย 20516   

35 นาย โชคด ี สิริกันภัย 20516   

36 นางสาว กนกวรรณ  ศรีวรมย ์ 20516   

37 นางสาว สุภาวรรณ ์ บุบผาสังข ์ 20516   

38 นาย อับดุลเลาะ  กาโฮง 20516   

39 นางสาว พิชชานันท์  พิทักษ์เกษมกุล 20516   

40 นางสาว สุชาฎา  ชนะกุล 20516   

41 นางสาว ผาณิต  ทิพย์ญาณ 20516 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

42 นางสาว ประภสัษร  ม่วงต้น 20516 
นศ.ทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
ลงทะเบียนให ้

43 นางสาว ภัทรวริน  บุญทา 20516   

44 นางสาว ดุษฎ ี ชูนุ่น 20516   

45 นาย ฮัมด ี หะยีแวจ ิ 20516   

46 นางสาว สุกัญญา  มาลากาญจน ์ 20516   

47 นางสาว มนัสนันท์  สันม่าแอ 20516   

48 นางสาว ศิริพร  จิตจ านงค์ 20516   



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชุดวิชาท่ีต้องลงทะเบียน หมายเหตุ 

49 นางสาว วรรษมน  วิเศษ 20516   

50 นางสาว ชลลดา  เล็กแก้ว 20516   

51 นางสาว รุ่งทิพย์  สุขภาคกลุ 20516  

52 นางสาว สมฤดี  นาคงาม 20516  

53 นางสาว วราภรณ์  กล่อมเกลีย้ง 20516  

54 นาย มูฮัมหมัด  อีแต 20516  

55 นางสาว สุภารัตน์  เภรีฤกษ ์ 20516  

56 นาย เสฎฐวมุิ  แสนมา 20516  

57 นางสาว แวววดี  ปราบพล 20516  

58 นาย ษุกฤษ  มธุรสพงศ์พันธ์ 20516  

59 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐิตาภัทร์  โสมาบตุร 20516  
 


