รายงานสรุปผล
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปี 2559
24 กรกฎำคม 2559
ณ ห้องประชุมเล็ก มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

จัดทำโดย
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

คำนำ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การแนะแนวทางในการเรียนและการดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้
มีส่วนร่วมในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีกำรดำเนินงำน
บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
ภำคผนวก
- กาหนดการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
- แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559
- ประมวลภาพกิจกรรม

หน้ำ
1
3
4

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งจากระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ในหลายด้าน ทั้ง ด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทาให้นักศึกษา
มีความพร้อมและเข้าใจในแนวทางการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแนะนาแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง
เป็นการช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเผชิ ญ และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆตลอดระยะเวลาการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
และส าเร็ จ การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ ยังเป็นการแนะนาผู้ บริ ห าร ประธานหลั กสู ตร
และคณาจารย์ในคณะฯให้นักศึกษาได้รู้จักด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเข้าใจแนวทางการเรียน
การสอนและสามารถปรับตัวในการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 700 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเข้าใจแนวทางการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมปฐมนิเทศ
สถานที่ดาเนินการ
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการเรียนการสอนและ
สามารถปรับตัวในการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
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บทที่ 2
วิธีการดาเนินงาน
โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 เป็นโครงการเพื่อให้นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 1
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ เข้ า ใจแนวทางการเรี ยนการสอนและสามารถปรั บตั ว ในการเรี ย น
และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) จานวน 700 คน โดยมีขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนี้
ขั้นตอนเตรียมการ
มี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
1. ประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งการดาเนินการ
ด้านอื่นๆ
ระยะที่ 2
1. ประสานงานอาคารสถานที่ เพื่อขอใช้หอประชุมในการจัดกิจกรรม
2. ประสานผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และวิทยากร เพื่อให้โอวาท และแนะ
แนวทางการศึกษาและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์ฯ และประสานนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
ขั้นดาเนินการ
1. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน แนะนาคณะฯและให้โอวาทแก่นักศึกษา
4. รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษา
5. กิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. วิทยากรให้ความรู้และแนะนาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
สรุปผลโครงการและทาเป็นรูปเล่ม
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการ
เรียนการสอนและสามารถปรับตัวในการเรียน และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 732 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

92

15.8

หญิง

490

84.2

รวม

582

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 582 คน เป็นเพศชาย จานวน 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.8 และเพศหญิง จานวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี)

จานวน (คน)

ร้อยละ

อายุ 18 - 20 ปี

557

95.7

มากกว่า 20 ปี

25

4.3

รวม

582

100.0

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น โครงการฯ จ านวน 582 คน จ าแนกตามช่ ว งอายุ
แบ่ งออกเป็ น อายุ ร ะหว่ าง 18 – 20 ปี จานวน 557 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 และอายุมากกว่า 20 ปี
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

จานวน (คน)

ร้อยละ

ภาษาไทย คบ.

30

5.2

ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ คบ.

35
26

6.0
4.5

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

38

6.5

ภาษาจีน
ภาษามลายู คบ.

22
24

3.8
4.1

ภาษามลายู ศศ.บ.

30

5.2

ภาษาอาหรับ
การพัฒนาชุมชน

12
90

2.1
15.5

นิติศาสตร์

110

18.9

สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

31
80

5.3
13.7

สารสนเทศศาสตร์

27

4.6

การออกแบบศิลปกรรม
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

14
13

2.4
2.2

582

100.0

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 582 คน หลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วม
มากที่สุด คือ หลักสูตรนิติศาสตร์ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ หลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
1.3 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ภาพรวม

S.D.
4.22
3.97
4.01
3.92
4.03

0.65
0.70
0.84
0.78
0.74

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.03 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่ว ถึง , ความเพียงพอของวัสดุ /
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
2.3 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
2.4 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
ภาพรวม

S.D.
4.07
4.20
4.17
4.11
4.14

0.73
0.71
0.70
0.70
0.71

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร โดยรวมอยู่ที่ระดับ
4.14 ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมในการแต่งกาย/
บุคลิก/ท่าทางการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /วิทยากร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา บริการด้วย
ความสุภาพและด้วยไมตรีจิต , บริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพ

4.10
4.20
4.18

0.72
0.68
0.71

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

4.19

0.73

มาก

4.17

0.71

มาก

3. ด้านคุณภาพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ภาพรวม

S.D.

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.17 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ,
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ และนักศึกษามีความประทับใจใน
กิจกรรมหรือบริการ
ตารางที่ 7 ภาพรวมของโครงการ
ประเด็น
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
3. ด้านคุณภาพ
ภาพรวม

S.D.
4.03
4.14
4.17
4.11

0.74
0.71
0.71
0.72

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.11 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตามลาดับ
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ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
= 4.11  100
5
= 82.2
จากแบบประเมินโครงการ โดยภาพรวมผู้เข้ารับร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559
มีความพึงพอใจร้อยละ 82.2
ข้อเสนอแนะ
 สิ่งที่ประทับใจ
1. เป็นกิจกรรมที่ดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานสโมสรนักศึกษาฯทุกคนให้การต้อนรับที่ดี
2. นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางการศึกษาในแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้น
 ข้อควรปรับปรุง
1. ควรกิจกรรมสันทนาการ และสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
2. ควรเพิ่มอาหารว่าง และน้าดื่มให้มากขึ้น
3. ควรเพิ่มระยะเวลาพักกลางวัน และละหมาดให้มากขึ้น
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึงมากขึ้น

ภาคผนวก

กาหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
.............................................
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.

กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน
คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
มอบเกียรติบัตรให้สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ติดบัตรประจาให้สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 10 นาที)
 อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายต่างประเทศ
10.00 – 12.00 น. ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 5 นาที)
1) ผศ.สุภา วัชรสุขุม ประธานหลักสูตรภาษาไทย คบ.
2) อ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง ประธานหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
3) อ.พอหทัย ซุ่นสั้น ประธานหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม
4) อ.เวคิน วุฒิวงศ์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
5) อ.ซูไรดา เจะนิ ประธานหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.
6) ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
7) อ.ไซนีย์ ตาภู ประธานหลักสูตรภาษามลายู คบ.
8) อ.มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.
9) อ.วรทา รุ่งบานจิต ประธานหลักสูตรภาษาจีน
10) อ.สุวิมล แซ่ก่อง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
11) อ.บุปผา ไชยแสง ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
12) อ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์ ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา
13) อ.รอมยี มอหิ ประธานหลักสูตรภาษาอาหรับ
14) อ.มูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
15) อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.
12.00 -13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา พบปะ นักศึกษาใหม่
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 25559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2259 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
.....................................................
ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

1

นายไซภูดีน เจ๊ะหะ

405937001

ภาษามลายู(159313)

2

นางสาวนูรยานา ฮกเส็ง

405937002

ภาษามลายู(159313)

3

นางสาวมุมีน๊ะ สาอะ

405937003

ภาษามลายู(159313)

4

นางสาวซูเรีย ดือราซอ

405937004

ภาษามลายู(159313)

5

นางสาวสีตีรอกีเย๊าะ ยูโซ๊ะ

405937005

ภาษามลายู(159313)

6

นางสาวนูปาตีฮะห์ ดอรอแม

405937006

ภาษามลายู(159313)

7

นางสาวนูรูลญันนะฮ์ สะมะแอ

405937007

ภาษามลายู(159313)

8

นางสาวพาดีลา บาดง

405937008

ภาษามลายู(159313)

9

นางสาวซีตีมารีแย รูเป๊ะ

405937009

ภาษามลายู(159313)

10

นางสาวมารีซัน เปาะโน

405937010

ภาษามลายู(159313)

11

นางสาวอานีซะ แซมา

405937011

ภาษามลายู(159313)

12

นางสาวนุจรีย์ แดงประดา

405937012

ภาษามลายู(159313)

13

นางสาวนูรูลอาลามีน ดาโอ๊ะ

405937013

ภาษามลายู(159313)

14

นางสาวอาตีกา หะยีกาเล็ง

405937014

ภาษามลายู(159313)

15

นางสาวโนรอาฟีรา เจ๊ะเลาะ

405937015

ภาษามลายู(159313)

16

นายมูบารอก เลาะกะอะ

405937016

ภาษามลายู(159313)

17

นายอารัน ดรอแม

405937017

ภาษามลายู(159313)

18

นายมูฮาหมัดซะอูดี เจะดือราแม

405937018

ภาษามลายู(159313)

19

นางสาวรุสนาณี อูเซ็ง

405937019

ภาษามลายู(159313)

20

นางสาวนุรไลลา อาบ๊ะ

405937020

ภาษามลายู(159313)

21

นางสาวยาวารี มาหะมะมะลี

405937021

ภาษามลายู(159313)

22

นางสาวอาแอเสาะ สาและ

405937022

ภาษามลายู(159313)

23

นางสาวลาตีฟะห์ ยะโกะ

405937023

ภาษามลายู(159313)

24

นางสาวอัยมานียะห์ ฮามะ

405937024

ภาษามลายู(159313)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

25

นางสาวรูสนา ลีโวะ

405937025

ภาษามลายู(159313)

26

นายบูรฮัน บาเห็ง

405937026

ภาษามลายู(159313)

27

นางสาวเจนจิรา สาหะ

405937027

ภาษามลายู(159313)

28

นายอับดุลรอมาน อีแต

405937028

ภาษามลายู(159313)

29

นายโซเฟียน และราซอ

405937029

ภาษามลายู(159313)

30

นางสาวอาซีย๊ะ ดามาแร

405937030

ภาษามลายู(159313)

31

นางสาวฟิรดาวส์ มะเด็ง

405937031

ภาษามลายู(159313)

32

นางสาวชามิล อาแว

405937032

ภาษามลายู(159313)

33

นางสาววิชุตา ฮะยีตามะลัง

405937033

ภาษามลายู(159313)

34

นายมะหะดี สาอุ

405937034

ภาษามลายู(159313)

35

นางสาวนูรอาซีกีน บราเฮงบลูกา

405937035

ภาษามลายู(159313)

36

นางสาวญามีละห์ มะ

405937036

ภาษามลายู(159313)

37

นางสาวกาญจนา แขกพงค์

405937037

ภาษามลายู(159313)

38

นางสาวมูนา หลีนายน้า

405937038

ภาษามลายู(159313)

39

นางสาวยารอดะห์ มะแตหะ

405937039

ภาษามลายู(159313)

40

นางสาวนูรฮูดา ตอกอ

405937040

ภาษามลายู(159313)

41

นางสาวนูรมี เจ๊ะมิง

405937041

ภาษามลายู(159313)

42

นางสาวซอบารียะห์ มะสะรี

405937042

ภาษามลายู(159313)

43

นางสาวซออูดา ฮาแว

405937043

ภาษามลายู(159313)

44

นางสาวฟาดีละห์ มากาลียา

405937044

ภาษามลายู(159313)

45

นายรอกิ๊ด สาแม

405937045

ภาษามลายู(159313)

46

นางสาวนัสริน บาโง

405914001

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

47

นางสาวซอลีฮะห์ ดามาอู

405914002

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

48

นางสาวซะวานีย์ สิเด๊ะ

405914003

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

49

นางสาวอามามี่ ฮารี

405914004

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

50

นางสาวนุสมีรา อับดุลเลาะ

405914005

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

51

นายสาเหะบูกอรี เสะอุเซ็ง

405914007

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

52

นายอัสมี สะมะหะมะ

405914008

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

53

นางสาวจันทินา กุลบาล

405914009

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

54

นายอัสรี บาสานุง

405914010

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

55

นายอับดุลอาฟฟาน การี

405914011

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

56

นายกอฟฟารี มีนา

405914012

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

57

นางสาวพิรชา มามะ

405914013

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

58

นางสาวซูไรณี จากือวาโต๊ะ

405914014

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

59

นายซาฮาบุดดีน แวดอเลาะ

405914015

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

60

นางสาวเพียงขวัญ ปาละหา

405914016

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

61

นางสาวดารีสะห์ เจ๊ะสะเมาะ

405914017

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

62

นายอับดุลรอฟัร อุมา

405914018

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

63

นายมูฮัมหมัดบูคอรี มะตาหยง

405914019

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

64

นางสาวอัสมา นะยะอิ

405914020

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

65

นายศักดิ์ชัย เดชสถิตย์

405914021

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

66

นายมูฮัมหมัดซอฟัร ลามา

405914022

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

67

นายอดินันต์ มะสง

405914023

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

68

นายพงศ์ธร หมะสะอิ

405914024

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

69

นายฟาเดร จิตต์ประไพ

405914025

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

70

นายฮากีม สะรีสาเมาะ

405914026

ออกแบบนวัตกรรม(159320)

71

นางสาวนูรีย์ โตะลอเมาะ

405934001

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

72

นางสาวนูรียานี สาเล็ง

405934002

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

73

นางสาวฮาพีซะห์ สาแลแม

405934003

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

74

นางสาวโซเฟีย วาเย๊าะ

405934004

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

75

นางสาวฟาตีม๊ะ ซิมา

405934005

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

76

นางสาวอัสมาอ์ ยูโซะ

405934006

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

77

นางสาวนูรไอนี อาแด

405934007

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

78

นางสาวประกาย ยูโซะ

405934008

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

79

นางสาวซุรณี กียา

405934009

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

80

นายอารีสย์ สาเห๊าะ

405934010

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

81

นางสาวรอฮานิง ลือแบซา

405934011

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

82

นางสาวสุไฮหล๊ะ สุหลง

405934012

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

83

นายมูฮัมหมัดซากี ยูโซ๊ะ

405934013

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

84

นางสาวยูไรดา มูสอ

405934014

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

85

นางสาวรุสนีย์ บาโง

405934015

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

86

นางสาวไซนับ จาเงาะ

405934016

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

87

นางสาวอามีเราะห์ สะอะ

405934017

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

88

นายมะรอมลี วาเต๊ะ

405934018

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

89

นางสาวสุรยาณี กาเฮะ

405934019

การออกแบบศิลปกรรม(159321)

90

นายปานนท์ โอสถาพันธุ์

405936001

สารสนเทศศาสตร์(159317)

91

นางสาวนุรอีมาน อุเซ็ง

405936002

สารสนเทศศาสตร์(159317)

92

นางสาวอาตีมา มะแซ

405936003

สารสนเทศศาสตร์(159317)

93

นางสาวอิสมารีนี วาเลาะ

405936004

สารสนเทศศาสตร์(159317)

94

นางสาวนูรฮาฟีซา สาเมาะ

405936005

สารสนเทศศาสตร์(159317)

95

นางสาววัรดะห์ แวสาแล

405936006

สารสนเทศศาสตร์(159317)

96

นางสาวกนกวรรณ สองแก้ว

405936007

สารสนเทศศาสตร์(159317)

97

นางสาวราณี ปูตะ

405936008

สารสนเทศศาสตร์(159317)

98

นางสาวไซนะห์ สะแม

405936009

สารสนเทศศาสตร์(159317)

99

นางสาวสูไรนา ดอเล๊าะ

405936011

สารสนเทศศาสตร์(159317)

100

นางสาวซูฮัยลา ยาโงะ

405936012

สารสนเทศศาสตร์(159317)

101

นางสาวโนรไลลี ยูนุห์

405936013

สารสนเทศศาสตร์(159317)

102

นางสาวอามานี สะมะแอ

405936014

สารสนเทศศาสตร์(159317)

103

นางสาวพรชิตา หว่าหลา

405936015

สารสนเทศศาสตร์(159317)

104

นางสาวพาซีละห์ มะเซ็ง

405936016

สารสนเทศศาสตร์(159317)

105

นางสาวนูรตาซีดา เจะแฮ

405936017

สารสนเทศศาสตร์(159317)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

106

นางสาวอาตีกะห์ มะแซ

405936018

สารสนเทศศาสตร์(159317)

107

นางสาวอามานี มาหะมะ

405936019

สารสนเทศศาสตร์(159317)

108

นางสาวนูรฟาดีลา กูวิง

405936020

สารสนเทศศาสตร์(159317)

109

นายสุขเสรี มามะแตหะ

405936021

สารสนเทศศาสตร์(159317)

110

นางสาวกิตติยา แลนิง

405936022

สารสนเทศศาสตร์(159317)

111

นางสาวนูรีฮัน บือแน

405936023

สารสนเทศศาสตร์(159317)

112

นางสาวรุสมานี วาเต๊ะ

405936024

สารสนเทศศาสตร์(159317)

113

นางสาวซารีฮะ อูมา

405936025

สารสนเทศศาสตร์(159317)

114

นางสาวนูรีซัน หมะแหมะ

405936026

สารสนเทศศาสตร์(159317)

115

นางสาวอารีนี มะดีเยาะ

405936027

สารสนเทศศาสตร์(159317)

116

นางสาวรัชดา อับดุล

405936028

สารสนเทศศาสตร์(159317)

117

นางสาวอาอีเส๊าะ ตาเห

405936029

สารสนเทศศาสตร์(159317)

118

นายฮานิส สะแลแม

405936030

สารสนเทศศาสตร์(159317)

119

นางสาวกุรอตาอะยูนี แวฮีเล

405936031

สารสนเทศศาสตร์(159317)

120

นางสาวมารียัม เฮ็งซา

405936032

สารสนเทศศาสตร์(159317)

121

นางสาวโซเฟียนนี มะรอแม

405936033

สารสนเทศศาสตร์(159317)

122

นางสาวมารียัม สาหะ

405936034

สารสนเทศศาสตร์(159317)

123

นางสาวกูมัสนิง สุดทองคง

405936035

สารสนเทศศาสตร์(159317)

124

นางสาวรุสนา ลาเต๊ะ

405936036

สารสนเทศศาสตร์(159317)

125

นางสาวซารีมะห์ บอสะมาโอ๊ะ

405936037

สารสนเทศศาสตร์(159317)

126

นางสาวสุไรยา เจ๊ะแม็ง

405936038

สารสนเทศศาสตร์(159317)

127

นางสาวฮันนาน มะเต๊ะ

405936039

สารสนเทศศาสตร์(159317)

128

นายณัฐนันท์ ลอฮะ

405908101

นิติศาสตร์(159351)

129

นางสาวนงนุช สาเหาะ

405908102

นิติศาสตร์(159351)

130

นายสาลาม ยีสาเม๊าะ

405908103

นิติศาสตร์(159351)

131

นายอาริส กาซอ

405908104

นิติศาสตร์(159351)

132

นายรอยาลี สนุง

405908105

นิติศาสตร์(159351)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

133

นางสาวธาราธิกุล แซ่หลี

405908106

นิติศาสตร์(159351)

134

นายฟาฮิม วาเล็าะ

405908107

นิติศาสตร์(159351)

135

นางสาววานิต้า แลหมัน

405908108

นิติศาสตร์(159351)

136

นางสาวอุดมลักษณ์ หนูเล็ก

405908109

นิติศาสตร์(159351)

137

นางสาวสายสุดา ดือราเซะ

405908110

นิติศาสตร์(159351)

138

นางสาวนุรนี รอเก๊ะ

405908111

นิติศาสตร์(159351)

139

นายยูสรอน์ อาบูวะ

405908112

นิติศาสตร์(159351)

140

นางสาวเอลลา เด็ง

405908113

นิติศาสตร์(159351)

141

นางสาวนิแวเสาะ เตาะสาตู

405908114

นิติศาสตร์(159351)

142

นางสาวนิรันตีร์ มะดอมะ

405908115

นิติศาสตร์(159351)

143

นางสาวฮายาตี สาแม

405908116

นิติศาสตร์(159351)

144

นางสาวสาลมี เจ๊ะเล๊าะ

405908117

นิติศาสตร์(159351)

145

นางสาวอาอีเสาะ สือนอ

405908118

นิติศาสตร์(159351)

146

นางสาวโนรฟาดีลา เจ๊ะสะแม

405908119

นิติศาสตร์(159351)

147

นายสิริวัชญ์ เหมมัน

405908120

นิติศาสตร์(159351)

148

นายสุรเดช เจ๊ะหะ

405908121

นิติศาสตร์(159351)

149

นางสาวนัซมีย์ หะยีโอะ

405908122

นิติศาสตร์(159351)

150

นางสาวซอบะห์ มะเด็ง

405908123

นิติศาสตร์(159351)

151

นางสาวนูรฮาซีกีน ดีเยาะ

405908124

นิติศาสตร์(159351)

152

นางสาวฮาลีเมาะห์ วานิ

405908125

นิติศาสตร์(159351)

153

นางสาวซูฮัยดา หะยีมามุ

405908126

นิติศาสตร์(159351)

154

นางสาวนาซีพะห์ หะยีเจ๊ะแว

405908127

นิติศาสตร์(159351)

155

นางสาวซูไรดา ตายาลา

405908128

นิติศาสตร์(159351)

156

นายอัลฮาฟิส เจะอาแซ

405908129

นิติศาสตร์(159351)

157

นางสาวมุรนี หลีกภัยพาล

405908130

นิติศาสตร์(159351)

158

นางสาวสุรานี สานิ

405908131

นิติศาสตร์(159351)

159

นางสาวกัสนี หะยีเต๊ะ

405908132

นิติศาสตร์(159351)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

160

นางสาวสูรีดา บากา

405908133

นิติศาสตร์(159351)

161

นางสาวซอบารียะห์ บาโง

405908134

นิติศาสตร์(159351)

162

นางสาวสุนิษา เหมหลา

405908135

นิติศาสตร์(159351)

163

นายกฤษฏาพร หนูชัย

405908171

นิติศาสตร์(159351)

164

นายนัจมี วาแมดีซา

405908173

นิติศาสตร์(159351)

165

นางสาวมัสตา มะมิง

405908174

นิติศาสตร์(159351)

166

นางสาวนูรฮีรา มะสา

405908175

นิติศาสตร์(159351)

167

นางสาวนูรู สะราวอ

405908176

นิติศาสตร์(159351)

168

นางสาวนูรซีลา มะยาสิง

405908177

นิติศาสตร์(159351)

169

นางสาวเจนจิรา แม็งเตะ

405908178

นิติศาสตร์(159351)

170

นางสาวนูรีดา สะอุ

405908179

นิติศาสตร์(159351)

171

นางสาวคอรีเยาะ ดือราแม

405908180

นิติศาสตร์(159351)

172

นางสาวฮายาตี ดอกา

405908181

นิติศาสตร์(159351)

173

นายอาดัม จารง

405908182

นิติศาสตร์(159351)

174

นายรอมซี ตาเยะ

405908183

นิติศาสตร์(159351)

175

นายไซฟุรดีน เจะอาแว

405908184

นิติศาสตร์(159351)

176

นายอับดุลซีรี หะยีแวยูโซ๊ะ

405908185

นิติศาสตร์(159351)

177

นางสาวปาตีเมาะ เซ็งซา

405908186

นิติศาสตร์(159351)

178

นางสาวนูรีย๊ะ มามะ

405908051

นิติศาสตร์(159350)

179

นางสาวมารีนาร์ เจ๊ะสะอิ

405908052

นิติศาสตร์(159350)

180

นางสาวแวอิคลีหม๊ะ ลาแซ

405908053

นิติศาสตร์(159350)

181

นายอามีน เซ็ง

405908054

นิติศาสตร์(159350)

182

นางสาวฮุสนาณีย์ นิตา

405908055

นิติศาสตร์(159350)

183

นายวัลอิลฮัม แวดอเลาะ

405908056

นิติศาสตร์(159350)

184

นายมูฮามัดบัซรี แวสือแม

405908057

นิติศาสตร์(159350)

185

นายมูฮาหมัด มะยาซิง

405908058

นิติศาสตร์(159350)

186

นางสาวซารีป๊ะ นอรอเอ

405908059

นิติศาสตร์(159350)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

187

นางสาวโศรยา สะนิ

405908060

นิติศาสตร์(159350)

188

นางสาวนิโซเฟีย นิม๊ะ

405908061

นิติศาสตร์(159350)

189

นางสาวหัศนะห์ มาหามะ

405908062

นิติศาสตร์(159350)

190

นางสาวนิฟาดีละห์ บูละแท

405908063

นิติศาสตร์(159350)

191

นางสาวอรวี สาเมาะดามัน

405908064

นิติศาสตร์(159350)

192

นางสาวรอปียะห์ สามะ

405908065

นิติศาสตร์(159350)

193

นางสาวสูวีตา สะมาวี

405908066

นิติศาสตร์(159350)

194

นางสาวนาเดียร์ สาเมาะ

405908067

นิติศาสตร์(159350)

195

นางสาวมาเรียม ดอเลาะ

405908068

นิติศาสตร์(159350)

196

นางสาวซัมซียะห์ ดือราโอะ

405908069

นิติศาสตร์(159350)

197

นางสาวดาริษา ดาเด๊ะ

405908070

นิติศาสตร์(159350)

198

นายอัฟนาน ลอตันหยง

405908071

นิติศาสตร์(159350)

199

นางสาวสุนิสา มิ่งละเอียด

405908072

นิติศาสตร์(159350)

200

นางสาวรัตนพร ศรีทอง

405908073

นิติศาสตร์(159350)

201

นายมูฮาหมัดไซฟู เปาะจิ

405908074

นิติศาสตร์(159350)

202

นางสาวรียาวาตี ดามะยะ

405908075

นิติศาสตร์(159350)

203

นายอนันธวัฒน์ รอดเสน

405908076

นิติศาสตร์(159350)

204

นางสาวตัสนีมย์ ยูโซะ

405908077

นิติศาสตร์(159350)

205

นางสาวฟาติมะฮ์ กาเดร์

405908078

นิติศาสตร์(159350)

206

นายโซเฟียน เประเปะ

405908079

นิติศาสตร์(159350)

207

นางสาวรอฮานา ดาโอะ

405908080

นิติศาสตร์(159350)

208

นางสาวซูรายา มีเด็ง

405908081

นิติศาสตร์(159350)

209

นางสาวฮัพซะห์ สาลี

405908082

นิติศาสตร์(159350)

210

นางสาวฮาซานา เเวกาเเม

405908083

นิติศาสตร์(159350)

211

นายซัมสูรี มูดอ

405908084

นิติศาสตร์(159350)

212

นางสาวโซฟีรา เปาะสา

405908085

นิติศาสตร์(159350)

213

นางสาวพาซีรา บากา

405908086

นิติศาสตร์(159350)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

214

นางสาวนูรียะห์ มูซอ

405908087

นิติศาสตร์(159350)

215

นางสาวรุสนี เจ๊ะอาเเซ

405908088

นิติศาสตร์(159350)

216

นางสาวนินาตาซาร์ นิม๊ะ

405908089

นิติศาสตร์(159350)

217

นางสาวทักษอร ลาเตะ

405908090

นิติศาสตร์(159350)

218

นางสาวสุรียาวาตี ยะปา

405908091

นิติศาสตร์(159350)

219

นางสาวลาตีพะ อาบู

405908092

นิติศาสตร์(159350)

220

นายมะรุสดี บอสู

405908093

นิติศาสตร์(159350)

221

นางสาวกิ่งแก้ว ขุนพล

405908094

นิติศาสตร์(159350)

222

นางสาวนัสรีน ยะเอ๊ะ

405908095

นิติศาสตร์(159350)

223

นางสาวรูฟีดา สะมะแม

405908096

นิติศาสตร์(159350)

224

นางสาวฟาติน เหสามี

405908097

นิติศาสตร์(159350)

225

นางสาวนุศรา เจ๊ะบู

405908098

นิติศาสตร์(159350)

226

นางสาวอาบีด๊ะห์ หะยีดามิ

405908099

นิติศาสตร์(159350)

227

นางสาวนูรฮูดา มูซอ

405908100

นิติศาสตร์(159350)

228

นายฮาฟิซกรัน ยูโซ๊ะ

405908001

นิติศาสตร์(159326)

229

นายซาลมัน ยะกูมอ

405908002

นิติศาสตร์(159326)

230

นายอาซัน สะลือแม

405908003

นิติศาสตร์(159326)

231

นายบิสมี ลาเต๊ะ

405908004

นิติศาสตร์(159326)

232

นางสาวอังสนา หวังทอง

405908005

นิติศาสตร์(159326)

233

นางสาวโนรมา หะยีดอเล๊าะ

405908006

นิติศาสตร์(159326)

234

นายอัสโรล เจะโวะ

405908007

นิติศาสตร์(159326)

235

นางสาวสุลัยดา มูเก็ม

405908008

นิติศาสตร์(159326)

236

นางสาวรุ่งฤทัย หลงวงศ์

405908009

นิติศาสตร์(159326)

237

นางสาวซารีนา กริยา

405908010

นิติศาสตร์(159326)

238

นางสาววันณิต้า ตีมาซอ

405908011

นิติศาสตร์(159326)

239

นายอาหามะซุบฮี สะอะ

405908012

นิติศาสตร์(159326)

240

นางสาวฆอปือเสาะ ปะแตเล๊าะ

405908013

นิติศาสตร์(159326)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

241

นางสาวอรชา บุญสุวรรณ

405908014

นิติศาสตร์(159326)

242

นางสาวนูรห์อัยดา สะรี

405908015

นิติศาสตร์(159326)

243

นางสาวฮานีฟะห์ บาซอ

405908016

นิติศาสตร์(159326)

244

นางสาวอัดนีย์ มาหามะ

405908017

นิติศาสตร์(159326)

245

นางสาวลาตีฟะฮ์ เจะฮะ

405908018

นิติศาสตร์(159326)

246

นางสาวพยอม ช้างยืนยง

405908019

นิติศาสตร์(159326)

247

นางสาวสุนิษา ดาขาว

405908020

นิติศาสตร์(159326)

248

นายมูฮาหมัดอัรฟี ฮะ

405908021

นิติศาสตร์(159326)

249

นางสาวซูวายหบ๊ะ ฮาแว

405908022

นิติศาสตร์(159326)

250

นางสาวนูรีซัน ซอแนะ

405908023

นิติศาสตร์(159326)

251

นางสาวสุธิตา เลี่ยมแก้ว

405908024

นิติศาสตร์(159326)

252

นางสาวอาสมะห์ แวนะไล

405908025

นิติศาสตร์(159326)

253

นางสาวมุสลีนา อับดุลรอแม

405908026

นิติศาสตร์(159326)

254

นางสาวตรปียะห์ โต๊ะเล๊าะ

405908027

นิติศาสตร์(159326)

255

นางสาวนูรฟิรดาว ปูตะ

405908028

นิติศาสตร์(159326)

256

นางสาวซันณีตา แมเราะดา

405908029

นิติศาสตร์(159326)

257

นางสาวชุติมา คงประชุด

405908030

นิติศาสตร์(159326)

258

นางสาวสุดารัตน์ อาหมัด

405908031

นิติศาสตร์(159326)

259

นางสาวคอรีเย๊าะ นิตา

405908032

นิติศาสตร์(159326)

260

นายณัศรอน ปากบารา

405908033

นิติศาสตร์(159326)

261

นายอับดุลฟากิส ดือเร๊ะ

405908034

นิติศาสตร์(159326)

262

นายมูฮามะฮามิง มะแซ

405908035

นิติศาสตร์(159326)

263

นางสาวซากีลา มามะ

405908036

นิติศาสตร์(159326)

264

นางสาวทัศนิม มะลีปา

405908037

นิติศาสตร์(159326)

265

นางสาวนูรีซาน ปาตี

405908038

นิติศาสตร์(159326)

266

นางสาวสุรียานา อาแวบาโง

405908039

นิติศาสตร์(159326)

267

นายริฎวัล สานานะอะ

405908040

นิติศาสตร์(159326)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

268

นางสาวมารีนิง มะรีเป็น

405908041

นิติศาสตร์(159326)

269

นายอัสเร็ง มามะ

405908042

นิติศาสตร์(159326)

270

นางสาวเจะนูรซาลานี เจะเฮง

405908043

นิติศาสตร์(159326)

271

นางสาวนูรียะห์ มะเร๊ะ

405908044

นิติศาสตร์(159326)

272

นายอัซฮาร์ สาและ

405908045

นิติศาสตร์(159326)

273

นายอัรฟันดี อีซอ

405908046

นิติศาสตร์(159326)

274

นางสาวนูรซาฮาดา มามะ

405908047

นิติศาสตร์(159326)

275

นายซุลฮิลมี เฮาะสนิ

405908048

นิติศาสตร์(159326)

276

นายอัชรอฟ มูสอ

405908049

นิติศาสตร์(159326)

277

นายสาฟาริ ซารีเดะ

405908050

นิติศาสตร์(159326)

278

นางสาวฟาติมา นิเด็น

405923001

การพัฒนาชุมชน(159315)

279

นางสาวนินูรินทร์ หะยี

405923002

การพัฒนาชุมชน(159315)

280

นางสาวรุสนี อาลีมามะ

405923003

การพัฒนาชุมชน(159315)

281

นางสาวมูฮานิส ลาเต๊ะ

405923004

การพัฒนาชุมชน(159315)

282

นางสาวซูไฮลา แวเยะ

405923046

การพัฒนาชุมชน(159315)

283

นางสาวรอฮาณี สาแล๊ะ

405923047

การพัฒนาชุมชน(159315)

284

นางสาวมัสลีนี กูเต๊ะ

405923049

การพัฒนาชุมชน(159315)

285

นายอลีฟ เด็งสาแม

405923050

การพัฒนาชุมชน(159315)

286

นางสาวซูฟีญา สะมะแอ

405923052

การพัฒนาชุมชน(159315)

287

นางสาวยุสรอ ซารีแปเร๊าะ

405923053

การพัฒนาชุมชน(159315)

288

นางสาวซูวายบะห์ สาและ

405923054

การพัฒนาชุมชน(159315)

289

นางสาวนูฮาร์ สมาแฮร์

405923055

การพัฒนาชุมชน(159315)

290

นางสาวนูรีฮัน บากา

405923056

การพัฒนาชุมชน(159315)

291

นางสาวนูรียะ ยูโซะ

405923057

การพัฒนาชุมชน(159315)

292

นางสาวสัยนะ เจะหลง

405923058

การพัฒนาชุมชน(159315)

293

นางสาวสุวรรณี อามะ

405923059

การพัฒนาชุมชน(159315)

294

นางสาวอาฟีซะห์ สะอิ

405923060

การพัฒนาชุมชน(159315)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

295

นางสาวซูฮายลา สะเเมะ

405923061

การพัฒนาชุมชน(159315)

296

นางสาวอลิตา แดงงาม

405923062

การพัฒนาชุมชน(159315)

297

นางสาวมัยซาเราะห์ แดงงาม

405923063

การพัฒนาชุมชน(159315)

298

นางสาวมาริสา สาและ

405923064

การพัฒนาชุมชน(159315)

299

นางสาวนูรีฟา สามะยะซา

405923065

การพัฒนาชุมชน(159315)

300

นางสาวไมมูน ซาคอ

405923066

การพัฒนาชุมชน(159315)

301

นางสาวซูรัยดา แวสาแล

405923067

การพัฒนาชุมชน(159315)

302

นางสาวซาฟีนี มูนิง

405923068

การพัฒนาชุมชน(159315)

303

นางสาวมูรณี แซดอซา

405923069

การพัฒนาชุมชน(159315)

304

นางสาวอามัล วานิ

405923070

การพัฒนาชุมชน(159315)

305

นางสาวต่วนดาเรีย ตูแวมูดอ

405923071

การพัฒนาชุมชน(159315)

306

นางสาวเดียร์นา ดือเลาะ

405923072

การพัฒนาชุมชน(159315)

307

นางสาวโนร์อาวร์ซาณี สายอตูลง

405923073

การพัฒนาชุมชน(159315)

308

นางสาวนูรอาย เจ๊ะลาเต๊ะ

405923074

การพัฒนาชุมชน(159315)

309

นางสาวนูรมา มูณี

405923075

การพัฒนาชุมชน(159315)

310

นางสาวอัญญานี ลือแบบราเฮง

405923076

การพัฒนาชุมชน(159315)

311

นางสาวยามีล๊ะ วานิ

405923077

การพัฒนาชุมชน(159315)

312

นางสาวนูรู อาแวมะ

405923078

การพัฒนาชุมชน(159315)

313

นางสาวโสรยา ดอเลาะ

405923079

การพัฒนาชุมชน(159315)

314

นางสาวกุลลีญา มามะ

405923080

การพัฒนาชุมชน(159315)

315

นางสาวยามีละห์ สาและ

405923081

การพัฒนาชุมชน(159315)

316

นางสาวอัสมะ ดือราโอ๊ะ

405923082

การพัฒนาชุมชน(159315)

317

นางสาวนูรอัยนี เจะมะ

405923083

การพัฒนาชุมชน(159315)

318

นางสาวฮาสนะห์ อาเเว

405923084

การพัฒนาชุมชน(159315)

319

นางสาวนูรีดา เจะเดร์

405923085

การพัฒนาชุมชน(159315)

320

นางสาวโซเรดา ยศดา

405907043

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

321

นายฮาฟิต มอลอเล๊าะ

405907044

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

322

นางสาวมาซีเตาะห์ มตียอ

405907045

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

323

นางสาวกามีหล๊ะ เจะมะ

405907046

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

324

นางสาวแวนาปีซะ แวยูโซ๊ะ

405907047

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

325

นางสาวอาอีซะ มะดีเย๊าะ

405907048

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

326

นางสาวมณิสรา ซ้ายศรี

405907049

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

327

นางสาวนูรมี ชุมทอง

405907050

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

328

นางสาวรุสนานี วอฮะ

405907051

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

329

นางสาวฟาตอนีย๊ะ บากา

405907052

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

330

นางสาวสุไรดา อีซอสาหะ

405907053

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

331

นางสาวสุริยานีย์ กาลูแป

405907054

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

332

นางสาวตัสณีม ยามา

405907055

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

333

นางสาวไอเสาะ ดาหาแม็ง

405907056

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

334

นายอารีฟีน บองออาเเซ

405907057

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

335

นางสาวโซรัยยา ปะเต๊ะ

405907058

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

336

นางสาวฮารีนี บินอาแว

405907059

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

337

นายนาอีม มะหะมะ

405907060

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

338

นางสาวนุรฮาฟีซะห์ บากา

405907061

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

339

นางสาวทิพย์อาภา เพชรประดับ

405907062

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

340

นางสาวอารีนา อุมา

405907063

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

341

นางสาวสุนิตา อาแซ

405907064

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

342

นางสาวนูรอาตีนา ยูโซะ

405907065

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

343

นายอาแฟนนี ยา

405907066

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

344

นายสุทธิชัย อะลีละ

405907067

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

345

นายอักบัร วาจิ

405907068

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

346

นายอับดุลกอเดร์ สาและ

405907069

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

347

นายฮิลมี เจ๊ะหะ

405907070

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

348

นางสาวรูฮานี ดอนิ

405907071

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

349

นางสาวไซนะห์ มะสะ

405907072

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

350

นางสาวฟาซีฮะห์ มาจา

405907073

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

351

นางสาวสัลวา มะยูเราะ

405907074

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

352

นางสาวนูรฮาลีซาร์ ยูนุ

405907075

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

353

นางสาวยัสมี มะลี

405907076

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

354

นางสาวพาตีเมาะ ดาลียา

405907077

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

355

นายเอกราช อับดุลเล๊าะ

405907078

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

356

นางสาวยัสมี สาเเละ

405907079

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

357

นางสาวมัสลีนา มามุ

405907080

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

358

นายอับดุลรอฮิม สะแปอิง

405907081

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

359

นางสาวบัดรียะห์ ลาเตะ

405907082

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

360

นางสาวยัสมี เจะยอ

405907083

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

361

นางสาวสากีนะห์ กูดู

405907084

รัฐประศาสนศาสตร์(159323)

362

นางสาวนูรอีมาน กะสูเมาะ

405907085

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

363

นายกอฟฟารี เหสามี

405907086

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

364

นายซาอีมี เหสามี

405907087

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

365

นางสาวอีอาน๊ะ ยาหะมุ

405907088

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

366

นายชิษณุพงศ์ อักษรถึง

405907089

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

367

นายฮารีส สามะเอะ

405907090

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

368

นายอดิศร หะยีสะมะแอ

405907091

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

369

นายอามีน บูละ

405907092

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

370

นางสาวณัฐชา ลิมป์พิทักษ์พร

405907093

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

371

นางสาวเปรมฤทัย แซ่ลี่

405907094

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

372

นางสาวเตะห์เร๊าะห์ ฮูลูเวาะเล๊าะ

405907095

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

373

นางสาวสกีนะห์ มามะ

405907096

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

374

นางสาวนูไรดา อามะ

405907097

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

375

นายอิลฟาน วาแฮ

405907098

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

376

นายมูฮาหมัดโซฟัน เจ๊ะโซะ

405907099

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

377

นางสาวอาวาติ๊ฟ ซินา

405907100

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

378

นางสาวอารีฟาร์ วาเตะ

405907101

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

379

นายบูราฮันนุเดร์ สะโต

405907102

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

380

นางสาวขนิษฐา คงทน

405907103

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

381

นางสาวสุไวบะห์ เจ๊ะอาแซ

405907104

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

382

นางสาวสุไวบะห์ มามะ

405907105

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

383

นายมาร์วัณ มะสาแม

405907106

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

384

นางสาวนูวัยดา ยามา

405907107

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

385

นายบัดรี อาบู

405907108

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

386

นางสาวรอสนี ขาเร็ง

405907109

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

387

นายอาลีฟ สะแต

405907110

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

388

นายปฐมพร ไชยพรม

405907111

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

389

นางสาวโสรยา ย้อยเสริฐ์สุด

405907112

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

390

นางสาววัรซัลวา กาดบาจา

405907113

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

391

นางสาวยูไรดา มะเม๊าะ

405907114

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

392

นางสาวฟาลินดา เจริญจรูญ

405907115

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

393

นางสาวฟาดีลา มะณีหิยา

405907116

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

394

นางสาวรอมละห์ ลุกะนุ

405907117

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

395

นางสาวยูสมีรา ดอหะ

405907118

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

396

นายอับดุลเร๊าะมัน ดูมิแด

405907119

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

397

นายยาฟัด เซ็งโซ๊ะ

405907120

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

398

นายมูฮาหมัดยีดีนทร์ แดวอสนุง

405907121

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

399

นายมูฮาหมัดโซเฟียน เจ๊ะโซะ

405907122

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

400

นายอัรซัก หะยีกอเดร์

405907123

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

401

นายอีลียะห์ เกษธิมา

405907124

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

402

นายสุไลมาน บุญจันทร์

405907125

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

403

นายอาลีฟ บินสาหะ

405907126

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

404

นายอุสมาน สาลี

405907127

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

405

นายอับดุลฮาลีม เจ๊ะเฮง

405907128

รัฐประศาสนศาสตร์(159324)

406

นางสาวสุจิรา สุวรรณคา

405923048

การพัฒนาชุมชน(159342)

407

นางสาวสุดารัตน์ เหมทานนท์

405923051

การพัฒนาชุมชน(159342)

408

นางสาวกรรณิการ์ ทองหนู

405923092

การพัฒนาชุมชน(159342)

409

นายจักริน จิรวงศ์วัฒน์

405923099

การพัฒนาชุมชน(159342)

410

นางสาวภาสิณี เจ๊ะดาโอ๊ะ

405923128

การพัฒนาชุมชน(159342)

411

นายฮารีฟ การี

405923129

การพัฒนาชุมชน(159342)

412

นางสาวสูฟาณีย์ เบ็ญดาโอะ

405923130

การพัฒนาชุมชน(159342)

413

นายฮาซัน หะเเว

405923131

การพัฒนาชุมชน(159342)

414

นางสาวนูรีมะห์ ราโมง

405923132

การพัฒนาชุมชน(159342)

415

นางสาวซูไรนี อาแวโด

405923133

การพัฒนาชุมชน(159342)

416

นางสาวสุราณี บือราเฮง

405923134

การพัฒนาชุมชน(159342)

417

นางสาวคอลีเยาะห์ มะอีลา

405923135

การพัฒนาชุมชน(159342)

418

นายบุญยามิน รอเสะ

405923136

การพัฒนาชุมชน(159342)

419

นางสาวณัฐธิดา หนูมณี

405923137

การพัฒนาชุมชน(159342)

420

นางสาวสาหีรา เจะสือมัน

405923138

การพัฒนาชุมชน(159342)

421

นายรัฐพล จันจิตจริงใจ

405923139

การพัฒนาชุมชน(159342)

422

นางสาวนูรนัจมีย์ ปาตง

405923141

การพัฒนาชุมชน(159342)

423

นางสาวอนุสรา ชูเด๊าะ

405923142

การพัฒนาชุมชน(159342)

424

นายมูฮัมมัดอาฟิต ยานยา

405923143

การพัฒนาชุมชน(159342)

425

นางสาวสุรยานี อาบูดายอ

405923144

การพัฒนาชุมชน(159342)

426

นางสาวนาซีฮะห์ ตุ๊เสะ

405923145

การพัฒนาชุมชน(159342)

427

นางสาวอามีเร๊าะห์ เจ๊ะแว

405923146

การพัฒนาชุมชน(159342)

428

นางสาวสุธิดา สาแม

405923147

การพัฒนาชุมชน(159342)

429

นายอับดุลเล๊าะ บือเเน

405923148

การพัฒนาชุมชน(159342)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

430

นางสาวซารีนา เม็งวา

405923149

การพัฒนาชุมชน(159342)

431

นายมาหามะซือกรี มามะ

405923150

การพัฒนาชุมชน(159342)

432

นางสาวมารีแย แมเราะ

405923151

การพัฒนาชุมชน(159342)

433

นางสาวนารีซะห์ มะเซ็ง

405923152

การพัฒนาชุมชน(159342)

434

นายรุสลัน หายีสาแม

405923153

การพัฒนาชุมชน(159342)

435

นางสาวอานีฟา มะเย็ง

405923154

การพัฒนาชุมชน(159342)

436

นางสาวฮาซีลา โต๊ะดง

405923155

การพัฒนาชุมชน(159342)

437

นายกามาล มะยิ

405923156

การพัฒนาชุมชน(159342)

438

นางสาวฟาตีฮะห์ ตาเห

405923157

การพัฒนาชุมชน(159342)

439

นายมูฮัมหมัดคอยรี ดอเล๊าะ

405923158

การพัฒนาชุมชน(159342)

440

นางสาวอามีณา สาเมาะ

405923159

การพัฒนาชุมชน(159342)

441

นางสาวนาเดีย บือราแง

405923160

การพัฒนาชุมชน(159342)

442

นายนิฟิกรี ดือเระ

405923161

การพัฒนาชุมชน(159342)

443

นางสาวอามีเนาะ มะแดเฮาะ

405923162

การพัฒนาชุมชน(159342)

444

นางสาวไอนิง ฮามิ

405923163

การพัฒนาชุมชน(159342)

445

นายมะอามีน ยูโซะ

405923164

การพัฒนาชุมชน(159342)

446

นายอายุบ ลือแมะ

405975001

ภาษาอาหรับ(159340)

447

นางสาวซูซานา ยาหะยอ

405975002

ภาษาอาหรับ(159340)

448

นางสาวคอรีเยาะ ดือราฮิง

405975003

ภาษาอาหรับ(159340)

449

นางสาวนุรฮายาตี เจะเมาะ

405975004

ภาษาอาหรับ(159340)

450

นางสาวอัฟณีย์ วาเต๊ะ

405975005

ภาษาอาหรับ(159340)

451

นางสาวนูร์ฮูดา ปะดอมะ

405975006

ภาษาอาหรับ(159340)

452

นางสาวปาดีละ บูกุ๊

405975007

ภาษาอาหรับ(159340)

453

นางสาวนาซียะห์ ดือเร๊ะ

405975008

ภาษาอาหรับ(159340)

454

นายบุรฮานุดดีน ยูโซ๊ะ

405975009

ภาษาอาหรับ(159340)

455

นางสาวซอฟียา แวยูนุ

405975010

ภาษาอาหรับ(159340)

456

นายยูกิฟลี หะยีหามะ

405975011

ภาษาอาหรับ(159340)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

457

นางสาวซูรายา โด

405975012

ภาษาอาหรับ(159340)

458

นางสาวสีตีฟาอีซะห์ ซาแม

405975013

ภาษาอาหรับ(159340)

459

นายมะรุสดี สาเมาะ

405975014

ภาษาอาหรับ(159340)

460

นางสาวอาอีซะห์ มะลี

405975015

ภาษาอาหรับ(159340)

461

นางสาวนูไอนี หะยีบาราเฮง

405975016

ภาษาอาหรับ(159340)

462

นางสาวนูรมียะห์ ดะแซ

405975017

ภาษาอาหรับ(159340)

463

นายลุกมาน ยะโกะ

405975018

ภาษาอาหรับ(159340)

464

นางสาวมาซีเต๊าะ มามะ

405975019

ภาษาอาหรับ(159340)

465

นางสาวซูไรยา วาแมยีซา

405975020

ภาษาอาหรับ(159340)

466

นางสาวอาแอเสาะ จือยือแร

405908136

นิติศาสตร์(159355)

467

นายรอกิ เเวกือจิ

405908137

นิติศาสตร์(159355)

468

นางสาวอารีซา เจ๊ะอุบง

405908138

นิติศาสตร์(159355)

469

นายธีรวีร์ สอและ

405908139

นิติศาสตร์(159355)

470

นายมูฮาหมัดซาเพียร ยาลาเตะ

405908140

นิติศาสตร์(159355)

471

นางสาวอารีฝะห์ การี

405908141

นิติศาสตร์(159355)

472

นางสาวซอฟ๊ะ ตูแกบือซี

405908142

นิติศาสตร์(159355)

473

นายอาหาหมัดสุกรีย์ ซาแม

405908143

นิติศาสตร์(159355)

474

นางสาวอัสซุวานี ลาเตะ

405908144

นิติศาสตร์(159355)

475

นางสาวสุภาวดี แดงเงิน

405908145

นิติศาสตร์(159355)

476

นางสาวอามีเนาะ สาแมง

405908146

นิติศาสตร์(159355)

477

นางสาวนุรียะห์ แมโจหะ

405908147

นิติศาสตร์(159355)

478

นางสาวฟาอิสรา วุฒิศาสตร์

405908148

นิติศาสตร์(159355)

479

นายมูฮัมหมัดซายูตี สะอุ

405908149

นิติศาสตร์(159355)

480

นางสาวพาตีเมาะ เจะมามะ

405908150

นิติศาสตร์(159355)

481

นางสาวพารีด๊ะ ลือแบซา

405908151

นิติศาสตร์(159355)

482

นางสาวฟาตอนะห์ ลีฆะ

405908152

นิติศาสตร์(159355)

483

นางสาวรุสมาวาตี ละสุสามา

405908153

นิติศาสตร์(159355)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

484

นางสาวโรสเมรี หะมะ

405908154

นิติศาสตร์(159355)

485

นางสาวนูรอัยน่าร์ แดมะยุ

405908155

นิติศาสตร์(159355)

486

นางสาวนูรีซาห์ โต๊ะรูดิง

405908156

นิติศาสตร์(159355)

487

นางสาวซอบาห์ แซแกะ

405908157

นิติศาสตร์(159355)

488

นางสาวยูวัยรียะห์ เด็งโด

405908158

นิติศาสตร์(159355)

489

นางสาวอามานา กีละ

405908159

นิติศาสตร์(159355)

490

นางสาวอารีนา ยาคอ

405908160

นิติศาสตร์(159355)

491

นายวุฒิศาสตร์ มะเสาะ

405908161

นิติศาสตร์(159355)

492

นางสาวฮาดีบะห์ ยะโกะ

405908162

นิติศาสตร์(159355)

493

นางสาวนูรอีซซัน อาแว

405908163

นิติศาสตร์(159355)

494

นางสาวอาตีกะห์ หะมะ

405908164

นิติศาสตร์(159355)

495

นางสาวสมฤดี การาหมัด

405908165

นิติศาสตร์(159355)

496

นายไอดี ลาเต๊ะ

405908166

นิติศาสตร์(159355)

497

นางสาวมารีแย ดอรอแมง

405908167

นิติศาสตร์(159355)

498

นายนิอับดุลอาซิ ยีดิง

405908168

นิติศาสตร์(159355)

499

นายอาหะมะ หะยีย๊ะ

405908169

นิติศาสตร์(159355)

500

นายอัสรอกอล ลีมิง

405908170

นิติศาสตร์(159355)

501

นางสาวต่วนชัยเกาะห์ ตูแวยอ

405908172

นิติศาสตร์(159355)

502

นายวันรุสลี สาเล็ง

405908187

นิติศาสตร์(159355)

503

นางสาวรีสตูวาตี วาจิ

405908188

นิติศาสตร์(159355)

504

นางสาวอัยณีย์ แซมะแซ

405906001

ภาษาอังกฤษ(159316)

505

นางสาวอีรวานี ตะแมงสามะ

405906002

ภาษาอังกฤษ(159316)

506

นางสาวซูไรยา เต๊ะ

405906003

ภาษาอังกฤษ(159316)

507

นางสาวซาวาตี แปอะรอนิง

405906004

ภาษาอังกฤษ(159316)

508

นางสาวนิอาดีละห์ ดีเยาะ

405906005

ภาษาอังกฤษ(159316)

509

นางสาวฟิตรี เจะเละ

405906006

ภาษาอังกฤษ(159316)

510

นางสาวซูวัยบะห์ ซิมา

405906007

ภาษาอังกฤษ(159316)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

511

นายมะรอมลี ดอเลาะ

405906008

ภาษาอังกฤษ(159316)

512

นางสาวยามีละห์ มาแจ

405906009

ภาษาอังกฤษ(159316)

513

นางสาวฮันตีสะ ดอแม็ง

405906010

ภาษาอังกฤษ(159316)

514

นางสาวแวฟาระห์ แวดือราแม

405906011

ภาษาอังกฤษ(159316)

515

นางสาวซอลีฮะห์ อามะ

405906013

ภาษาอังกฤษ(159316)

516

นางสาวพรรณิภา ใจสม

405906014

ภาษาอังกฤษ(159316)

517

นางสาวมารีสา บาโง

405906015

ภาษาอังกฤษ(159316)

518

นางสาวสุนิสา สะลิมิน

405906016

ภาษาอังกฤษ(159316)

519

นางสาวมาเรียม มะเละ

405906017

ภาษาอังกฤษ(159316)

520

นางสาวฮิกมียะห์ ปะแตบือแน

405906018

ภาษาอังกฤษ(159316)

521

นางสาวต่วนซูไรดา ตูแวแปล

405906019

ภาษาอังกฤษ(159316)

522

นางสาวกามิลา กาปิง

405906020

ภาษาอังกฤษ(159316)

523

นางสาวมัสลีนา ดอนิ

405906021

ภาษาอังกฤษ(159316)

524

นางสาวบรฮานะห์ ตาเยะ

405906022

ภาษาอังกฤษ(159316)

525

นางสาวสุนิดา แลนิ

405906023

ภาษาอังกฤษ(159316)

526

นางสาวสาวณี สือแม็ง

405906024

ภาษาอังกฤษ(159316)

527

นางสาวมุสลีมะห์ เจะเย็ง

405906025

ภาษาอังกฤษ(159316)

528

นางสาวอารีนี แวอาแซ

405906026

ภาษาอังกฤษ(159316)

529

นายอับดุลเลาะ สิเดะ

405906027

ภาษาอังกฤษ(159316)

530

นางสาวมาเฮรันต์ สะแม

405906028

ภาษาอังกฤษ(159316)

531

นางสาวนาดีฮะห์ สาแม

405906029

ภาษาอังกฤษ(159316)

532

นางสาวนูรฮายาตี อีซอ

405906030

ภาษาอังกฤษ(159316)

533

นางสาวนูรมี มามะ

405906031

ภาษาอังกฤษ(159316)

534

นางสาวนุรอาซีกีน มะอีซอ

405906032

ภาษาอังกฤษ(159316)

535

นางสาวสีตีอาแอเซาะ กาหลง

405906033

ภาษาอังกฤษ(159316)

536

นางสาวฮาพีซา อาลี

405906034

ภาษาอังกฤษ(159316)

537

นางสาวซารีฮัน เจะเต๊ะ

405906035

ภาษาอังกฤษ(159316)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

538

นายเซากีร์ กะสะหะ

405906036

ภาษาอังกฤษ(159316)

539

นางสาวซามีฮะ รอเฮ็ง

405906037

ภาษาอังกฤษ(159316)

540

นางสาวซูฟีหย๊ะ ดาโอะ

405906038

ภาษาอังกฤษ(159316)

541

นายซาอูดี้ ดะมะ

405906039

ภาษาอังกฤษ(159316)

542

นางสาวนูรฟาราณีย์ แวกาจิ

405906040

ภาษาอังกฤษ(159316)

543

นางสาวฮาลาวาตี สาและ

405906041

ภาษาอังกฤษ(159316)

544

นางสาวกามาซียะ ดือราแม

405906042

ภาษาอังกฤษ(159316)

545

นางสาวนูรีฮะห์ บือโต

405906043

ภาษาอังกฤษ(159316)

546

นางสาวนัสวีร์ เจะอุบง

405906044

ภาษาอังกฤษ(159316)

547

นางสาวมีร์นาน อีแต

405905001

ภาษาจีน(159319)

548

นางสาวอานีซ๊ะห์ เลาะยะผา

405905002

ภาษาจีน(159319)

549

นายสาบูดิน บือฮะ

405905003

ภาษาจีน(159319)

550

นางสาวอัสรีนา วาแม

405905004

ภาษาจีน(159319)

551

นางสาวซากียะห์ ดือราเเม

405905005

ภาษาจีน(159319)

552

นางสาวนูรฟารีนี วาฮะ

405905006

ภาษาจีน(159319)

553

นางสาวโซรียาตี ยะมะกา

405905007

ภาษาจีน(159319)

554

นายสูไลมาน อีแต

405905008

ภาษาจีน(159319)

555

นายซันสุดิน ดอเลาะ

405905009

ภาษาจีน(159319)

556

นางสาววันอารีนีย์ สาตาลี

405905010

ภาษาจีน(159319)

557

นางสาวไซน๊ะ ดอเล๊าะ

405905011

ภาษาจีน(159319)

558

นางสาวสิริกานต์ ผลิพันธ์

405905012

ภาษาจีน(159319)

559

นางสาวอัสมา เจาะบองอ

405905013

ภาษาจีน(159319)

560

นางสาวรุสณีตา เตะแต

405905014

ภาษาจีน(159319)

561

นางสาวซารีฮะ วาเตะ

405905015

ภาษาจีน(159319)

562

นางสาวนูรัยณี บินสามะแอ

405905016

ภาษาจีน(159319)

563

นางสาวนาอีมะห์ ฆอเต็บ

405905017

ภาษาจีน(159319)

564

นางสาวลิยานา เล๊าะยอ

405905018

ภาษาจีน(159319)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

565

นางสาวซูวานี อิสแม

405905019

ภาษาจีน(159319)

566

นางสาวฮานีฟาน ลงบิน

405905020

ภาษาจีน(159319)

567

นางสาวรุสนานี โดโซมิ

405905021

ภาษาจีน(159319)

568

นายลูฒร์ ยะภา

405905022

ภาษาจีน(159319)

569

นางสาวนิอารีมัลย์ สนิง

405905023

ภาษาจีน(159319)

570

นางสาวนุรอายนี ดาโต๊ะ

405905024

ภาษาจีน(159319)

571

นายนัสรี แลมีซอ

405905025

ภาษาจีน(159319)

572

นางสาวนูร์อาเซียน จูมะ

405905026

ภาษาจีน(159319)

573

นางสาวอาซูรี อาเฆะ

405905027

ภาษาจีน(159319)

574

นางสาวอัปนาน ยามา

405905028

ภาษาจีน(159319)

575

นางสาวนายียะห์ มูซอ

405905029

ภาษาจีน(159319)

576

นางสาวรุสลินดา ดอรอแม

405905030

ภาษาจีน(159319)

577

นางสาวนาดีเราะห์ เจะนะ

405905031

ภาษาจีน(159319)

578

นางสาวนูรมีย์ หน๊ะ

405905032

ภาษาจีน(159319)

579

นางสาวแวยะ วาจิ

405905033

ภาษาจีน(159319)

580

นางสาวรุสมาวาตี มามะ

405905034

ภาษาจีน(159319)

581

นางสาวนิอาซูรา คาเน็ง

405905035

ภาษาจีน(159319)

582

นางสาวฮูดา มะแตหะ

405905036

ภาษาจีน(159319)

583

นายซอบรี เย็ง

405923086

การพัฒนาชุมชน(159322)

584

นางสาวอารีซะห์ มะแซ

405923087

การพัฒนาชุมชน(159322)

585

นายไฟซอน ยูโซะ

405923088

การพัฒนาชุมชน(159322)

586

นางสาวไลลา ดินเตบ

405923089

การพัฒนาชุมชน(159322)

587

นางสาวฟิรดา นาแว

405923090

การพัฒนาชุมชน(159322)

588

นางสาวแวรุสนีดาห์ แบเลาะ

405923091

การพัฒนาชุมชน(159322)

589

นายฮาฟีซัน มะ

405923093

การพัฒนาชุมชน(159322)

590

นางสาวโซโรนา ฮะบีบุรราห์มาน

405923094

การพัฒนาชุมชน(159322)

591

นายซาการียา แลมันเส็น

405923095

การพัฒนาชุมชน(159322)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

592

นางสาวยานี แวดะแซ

405923096

การพัฒนาชุมชน(159322)

593

นางสาวมุสลีฮะห์ สาและ

405923097

การพัฒนาชุมชน(159322)

594

นางสาววริศรา เตบสัน

405923098

การพัฒนาชุมชน(159322)

595

นางสาวแวมูรนี แวเด็ง

405923100

การพัฒนาชุมชน(159322)

596

นางสาวมัสฟูฟะห์ กือจิ

405923101

การพัฒนาชุมชน(159322)

597

นายอับดุลเลาะห์ เจะอุบง

405923102

การพัฒนาชุมชน(159322)

598

นางสาวปารีตา นาแว

405923103

การพัฒนาชุมชน(159322)

599

นางสาวนูรีดา นะยะ

405923104

การพัฒนาชุมชน(159322)

600

นายนิฟารฮันร์ แบรอ

405923105

การพัฒนาชุมชน(159322)

601

นางสาวอาลีนา ลือแมะ

405923106

การพัฒนาชุมชน(159322)

602

นายอัรฟาน บือราเฮงบลูกา

405923107

การพัฒนาชุมชน(159322)

603

นางสาวนูรีมะห์ เจะมะ

405923108

การพัฒนาชุมชน(159322)

604

นายอันวาร์ เลาะราแม

405923109

การพัฒนาชุมชน(159322)

605

นายอาริฟ กาเซ็งอีแต

405923110

การพัฒนาชุมชน(159322)

606

นางสาวดรุณี หะมะ

405923111

การพัฒนาชุมชน(159322)

607

นางสาวนาเดีย มาเยาะกาเซะ

405923112

การพัฒนาชุมชน(159322)

608

นายเปาซี ดอรอแม

405923113

การพัฒนาชุมชน(159322)

609

นายชากีรีน บินศาสตรา

405923114

การพัฒนาชุมชน(159322)

610

นายอิสมาแอล เจะอูเซ็ง

405923115

การพัฒนาชุมชน(159322)

611

นางสาวมุรณี ฮามะ

405923116

การพัฒนาชุมชน(159322)

612

นางสาวฟารีดา สาและ

405923118

การพัฒนาชุมชน(159322)

613

นางสาวมัสลีนี วานิ

405923119

การพัฒนาชุมชน(159322)

614

นางสาวตอยยีบะห์ กูนา

405923120

การพัฒนาชุมชน(159322)

615

นายอัสรี เซ็งกะจรี

405923121

การพัฒนาชุมชน(159322)

616

นางสาวนุรุลไอเสาะห์ ปิ

405923122

การพัฒนาชุมชน(159322)

617

นางสาวอารานี อาบูวะ

405923123

การพัฒนาชุมชน(159322)

618

นางสาวอามีนา เจ๊ะเต็ง

405923124

การพัฒนาชุมชน(159322)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

619

นางสาวปราณี อาแว

405923125

การพัฒนาชุมชน(159322)

620

นางสาวรูฮานี ดอเดร์

405923126

การพัฒนาชุมชน(159322)

621

นางสาวนิรอฮายา วาโมง

405923127

การพัฒนาชุมชน(159322)

622

นางสาวมูนี มูซอ

405911001

ภาษาไทย(159318)

623

นางสาวอาดีละห์ ปุโรง

405911002

ภาษาไทย(159318)

624

นางสาวนูรียะ กอตอ

405911003

ภาษาไทย(159318)

625

นางสาวสุไรณี ลาเต๊ะ

405911004

ภาษาไทย(159318)

626

นางสาวรูฟีดา สะมะนอ

405911005

ภาษาไทย(159318)

627

นายกูไพซอล ดะดี

405911006

ภาษาไทย(159318)

628

นางสาวนูรฮีดายะห์ วาจิ

405911007

ภาษาไทย(159318)

629

นายมูฮัมหมัดอาลิฟธ์ สาอิ

405911008

ภาษาไทย(159318)

630

นางสาวอัธมาภรณ์ ภิบาล

405911009

ภาษาไทย(159318)

631

นางสาวฮารีดาร์ อีเสาะ

405911010

ภาษาไทย(159318)

632

นางสาวอซียะ บือราเฮง

405911011

ภาษาไทย(159318)

633

นางสาวซัลมี มะลี

405911012

ภาษาไทย(159318)

634

นางสาวซารีนา ลาเตะ

405911013

ภาษาไทย(159318)

635

นางสาวพิรูดา อูเมง

405911014

ภาษาไทย(159318)

636

นางสาวสุไลดา ดาหะตอ

405911015

ภาษาไทย(159318)

637

นางสาวมาดีนะห์ นุชราวิกุล

405911016

ภาษาไทย(159318)

638

นางสาวซูณีตา เจ๊ะเต๊ะ

405911018

ภาษาไทย(159318)

639

นายยะห์ยา สาริกา

405911019

ภาษาไทย(159318)

640

นางสาวรอซีดา หมาดกะจิ

405911020

ภาษาไทย(159318)

641

นางสาวแวนาดียา กือมิ

405911021

ภาษาไทย(159318)

642

นางสาวมาลีซา ดือราแม

405911022

ภาษาไทย(159318)

643

นางสาวตาฮาณี ยูโซะ

405911023

ภาษาไทย(159318)

644

นางสาวอาอีดะห์ บูโยะ

405911024

ภาษาไทย(159318)

645

นางสาวอัสราวาตี แวหะยี

405911025

ภาษาไทย(159318)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

646

นางสาวซูฟีนา กรียอ

405911026

ภาษาไทย(159318)

647

นางสาวรอดียะห์ หะยีสาแม

405911027

ภาษาไทย(159318)

648

นางสาวซัลมา สายวารี

405911028

ภาษาไทย(159318)

649

นางสาวนุรฮายาตี อีแต

405911029

ภาษาไทย(159318)

650

นางสาวสุไอลา สุลาโซ๊ะ

405911030

ภาษาไทย(159318)

651

นางสาวญามีละห์ กีละ

405911031

ภาษาไทย(159318)

652

นางสาวนูรูลอักมา นาเเซ

405911032

ภาษาไทย(159318)

653

นางสาวอาซีรา ดือเลาะห์

405911033

ภาษาไทย(159318)

654

นางสาวอามีรา อับดุลเล๊าะ

405911034

ภาษาไทย(159318)

655

นางสาวต่วนคอลีเยาะ สุรา

405911035

ภาษาไทย(159318)

656

นางสาวอาสบะห์ ดอเล๊าะ

405911036

ภาษาไทย(159318)

657

นางสาวอานีดา อิแตมานิ

405911037

ภาษาไทย(159318)

658

นางสาวซูนัยเร๊าะ คาเร็ง

405911038

ภาษาไทย(159318)

659

นางสาวนูรอาฟียะห์ ยาลา

405911039

ภาษาไทย(159318)

660

นางสาววณิดา อับดุลฮานุง

405911041

ภาษาไทย(159318)

661

นางสาวปราณี อาหวัง

405911042

ภาษาไทย(159318)

662

นางสาวฟาฎีละห์ กะโด

405907001

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

663

นายมุสลีมาน หะยีเซ็ง

405907002

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

664

นางสาวนาเดีย มะลาเฮง

405907003

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

665

นายต่วนอับดุลฮาลีม ปาแซ

405907004

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

666

นางสาวนุสรี สามะแก

405907005

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

667

นางสาวฮุซนี มีสา

405907006

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

668

นางสาวอาสมะห์ มีสา

405907007

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

669

นางสาวสูรญาณี กาเซ็ง

405907008

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

670

นางสาวนารีรัตน์ มะลิวัลย์

405907009

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

671

นายมูฮัมหมัดอามีน ยะโอะ

405907010

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

672

นายมะไซดี ดอเลาะ

405907011

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

673

นางสาวฟาตีฮา สาและดิง

405907012

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

674

นางสาวนูรีดา ตาเยะ

405907013

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

675

นางสาวแวยะห์ แมเราะดา

405907014

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

676

นางสาวฟาตีเม๊าะ หะยีนาแว

405907015

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

677

นางสาววิภารัตน์ โอสถสุวรรณ์

405907016

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

678

นางสาวนูรอาซีนา บือราเฮง

405907017

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

679

นางสาวบาซีเราะห์ รีรา

405907018

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

680

นางสาวมารีนา รีจิ

405907019

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

681

นายฟาริต เจ๊ะแม

405907020

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

682

นางสาวกนกวรรณ แก้วแดง

405907021

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

683

นางสาวซูไรดา สาแม

405907022

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

684

นายมัรวาน ดือระซอ

405907023

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

685

นายกะห์ภี มะรือสะ

405907024

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

686

นางสาวโนรี มะเซ็ง

405907025

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

687

นายรัฐศาสตร์ สุหลง

405907026

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

688

นายพิชิต มะสาและ

405907027

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

689

นายฮาเซ็ม เกษธิมา

405907029

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

690

นายฮาซัน เกษธิมา

405907030

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

691

นายฟาอิส มะหมัด

405907031

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

692

นายมูฮัมหมัดนอร์ มะดาโอ๊ะ

405907032

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

693

นางสาวนูรมี สาและ

405907033

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

694

นายฮารุสตัม มะ

405907034

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

695

นายสุไลมาน แซ่โค้ว

405907035

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

696

นายบูรฮันนูรดีน เจ๊ะหลง

405907036

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

697

นายมูฮัมหมัดฟาฮ์มี ประดู่

405907037

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

698

นางสาวนูรียา โซะ

405907038

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

699

นางสาวมาเรียณี กาซา

405907039

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

700

นายอัสรี บินดอหับ

405907040

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

701

นางสาวซีตี้ อาแว

405907041

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

702

405907042
405901002

รัฐประศาสนศาสตร์(159314)

703

นายสุขสันต์ ประสิทธิ์หิมะ
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรจีน

704

นางสาวนัสริน วุฒิศาสน์

405901003

ภาษาไทย(159705)

705

นางสาวอัฟรีดา ดอกอ

405901004

ภาษาไทย(159705)

706

นางสาวไอเซาะห์ มะซอ

405901005

ภาษาไทย(159705)

707

นางสาวต่วนฮุสนี ลาดอ

405901006

ภาษาไทย(159705)

708

นางสาวสิริลักษณ์ สมบูรณ์แก้ว

405901007

ภาษาไทย(159705)

709

นางสาวนาเดีย เจะสะตา

405901008

ภาษาไทย(159705)

710

นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ

405901009

ภาษาไทย(159705)

711

นางสาวศอฟียะห์ แวหามะ

405901010

ภาษาไทย(159705)

712

นางสาวซูวารา อาลี

405901011

ภาษาไทย(159705)

713

นางสาวรุสนา กะลูแป

405901012

ภาษาไทย(159705)

714

นางสาวซาลีฮา อาลี

405901013

ภาษาไทย(159705)

715

นางสาวภาวิณี เหตุมัน

405901014

ภาษาไทย(159705)

716

นางสาวพารียะ มูเด็ง

405901015

ภาษาไทย(159705)

717

นายอับดุลฮาฟิส อับดุลเล๊าะ

405901016

ภาษาไทย(159705)

718

นางสาวญาสมินทร์ มาหะมะ

405901017

ภาษาไทย(159705)

719

นางสาวซูวัยบะห์ อาแว

405901019

ภาษาไทย(159705)

720

นางสาวนูรฆูบัยซะห์ อาหะมะ

405901020

ภาษาไทย(159705)

721

นางสาวปรีดาพร ขันแก้ว

405901021

ภาษาไทย(159705)

722

นางสาวนูริทรา แปแนะ

405901022

ภาษาไทย(159705)

723

นางสาวนูรีซัน ซีนา

405901023

ภาษาไทย(159705)

724

นางสาวฮาซานะห์ โต๊ะอาลี

405901024

ภาษาไทย(159705)

725

นางสาวยามีละห์ นิเลาะ

405901025

ภาษาไทย(159705)

726

นางสาวนูรอัยนี บินหะยีอาลี

405901026

ภาษาไทย(159705)

ภาษาไทย(159705)

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

727

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาวโซเฟีย อาลี

405901027

ภาษาไทย(159705)

728

นางสาวยูไรด้า บุตตะ

405901028

ภาษาไทย(159705)

729

นางสาวนูรมา ยือรา

405901029

ภาษาไทย(159705)

730

นางสาวอาตีกะห์ สาเระ

405901030

ภาษาไทย(159705)

731

นางสาวมารีแย สตัม

405901031

ภาษาไทย(159705)

732

นายอนุพงศ์ อาหลี

405901032

ภาษาไทย(159705)

733

นางสาวอัสมา ทาเน๊าะ

405901033

ภาษาไทย(159705)

734

นางสาวตัสนีม โต๊ะนอ

405901034

ภาษาไทย(159705)

735

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ

405901035

ภาษาไทย(159705)

736

นางสาวสุดาภรณ์ สุภัทรชัยวงศ์

405901036

ภาษาไทย(159705)

737

นางสาวฟาอีซ๊ะ หะยีเด็ง

405902002

ภาษาอังกฤษ(159704)

738

นางสาวนูรี ยามา

405902003

ภาษาอังกฤษ(159704)

739

นางสาวมารยานา ซามะ

405902005

ภาษาอังกฤษ(159704)

740

นางสาวซัยหนับ สาเระ

405902006

ภาษาอังกฤษ(159704)

741

นางสาวฮัสลินดา สาเระ

405902007

ภาษาอังกฤษ(159704)

742

นางสาวอนันดา บุญมา

405902008

ภาษาอังกฤษ(159704)

743

นายอาริฟ เจ๊ะอุเซ็ง

405902009

ภาษาอังกฤษ(159704)

744

นางสาวคอดีเญาะฮ์ ซาซู

405902010

ภาษาอังกฤษ(159704)

745

นางสาวซูไฮละห์ กูทา

405902011

ภาษาอังกฤษ(159704)

746

นางสาวต่วนนาซีรา ต่วนหม๊ะ

405902012

ภาษาอังกฤษ(159704)

747

นางสาววรรณาดา แวและ

405902013

ภาษาอังกฤษ(159704)

748

นางสาวนูรอัยนี มะเเละ

405902014

ภาษาอังกฤษ(159704)

749

นายซุลกันดาร เจะนิ

405902015

ภาษาอังกฤษ(159704)

750

นายอีลฮัม มะกือตา

405902016

ภาษาอังกฤษ(159704)

751

นางสาวตีฟานี เจะเตะ

405902017

ภาษาอังกฤษ(159704)

752

นางสาวชลลดา จานงลักษณ์

405902019

ภาษาอังกฤษ(159704)

753

นางสาวโนร์ไอนา ดามูซอ

405902020

ภาษาอังกฤษ(159704)

ลาดับ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

754

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาวอามานี สมาแอ

405902021

ภาษาอังกฤษ(159704)

755

นางสาวฟาดีละห์ มูหะหมัด

405902022

ภาษาอังกฤษ(159704)

756

นางสาวการีหม๊ะ มอสู

405902023

ภาษาอังกฤษ(159704)

757

นางสาวรูวัยดา ยาสิง

405902024

ภาษาอังกฤษ(159704)

758

นางสาวนูรีซาน กาซอ

405902025

ภาษาอังกฤษ(159704)

759

นางสาวนิสรีน ญาติมณี

405902026

ภาษาอังกฤษ(159704)

760

นางสาวกัลยา หะยีเจ๊ะเตะ

405902027

ภาษาอังกฤษ(159704)

761

นางสาวอาเซียน อุสมันบาฮา

405902029

ภาษาอังกฤษ(159704)

762

นางสาวแอนนิต้า เต๊ะเด็ง

405902030

ภาษาอังกฤษ(159704)

763

นางสาวอัสมา จะปะกิยา

405902031

ภาษาอังกฤษ(159704)

764

นางสาวพารีณา แมะแอ

405902032

ภาษาอังกฤษ(159704)

765

นางสาวฮาลีเม๊าะ ดอแล๊ะ

405902033

ภาษาอังกฤษ(159704)

766

นางสาวฟาตีฮะ เจะแห

405902034

ภาษาอังกฤษ(159704)

767

นางสาวจริยา หมานหมิด

405902035

ภาษาอังกฤษ(159704)

768

นางสาวอาทิติยา มะดาเร๊ะ

405902036

ภาษาอังกฤษ(159704)

769

นางสาวโนซูรายา มะเย็ง

405903002

สังคมศึกษา(159706)

770

นางสาวเฟาซียะห์ แสงภารา

405903003

สังคมศึกษา(159706)

771

นางสาวนาศูฮา มะสาแม

405903004

สังคมศึกษา(159706)

772

นางสาวมูนา ลอมอ

405903005

สังคมศึกษา(159706)

773

นางสาวฮานีซะห์ โต๊ะอีแม

405903006

สังคมศึกษา(159706)

774

นางสาวแอนนา ดามูซอ

405903007

สังคมศึกษา(159706)

775

นางสาวอาตีเกาะห์ อาลี

405903008

สังคมศึกษา(159706)

776

นางสาวโสมศศิ เชี่ยววงศ์วิทย์

405903009

สังคมศึกษา(159706)

777

นายฟิรกัน นิสาแย

405903010

สังคมศึกษา(159706)

778

นางสาวซูไวบะห์ มามะ

405903011

สังคมศึกษา(159706)

779

นางสาวมูยาฮีดะห์ จิงจาเละ

405903012

สังคมศึกษา(159706)

780

นางสาวฟาราห์ หะยีนุ

405903013

สังคมศึกษา(159706)

ลาดับ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

781

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นายริชดวาน บินมันโซร

405903014

สังคมศึกษา(159706)

782

นางสาวนัสริน รอฮิง

405903015

สังคมศึกษา(159706)

783

นางสาวรอกีเยาะ ดามะ

405903016

สังคมศึกษา(159706)

784

นางสาวนอร์ซูซานา ดาโอ๊ะ

405903017

สังคมศึกษา(159706)

785

นายสรวิศ สุวรรณรัตน์

405903018

สังคมศึกษา(159706)

786

นายสรายุธ สายเอียด

405903019

สังคมศึกษา(159706)

787

นางสาวยูเรียร์ อีซอ

405903020

สังคมศึกษา(159706)

788

นางสาวนุซอานีซา ยูโซะ

405903021

สังคมศึกษา(159706)

789

นางสาวฟารฮานา ซาแม

405903022

สังคมศึกษา(159706)

790

นางสาวอาซียะ สาอิ

405903023

สังคมศึกษา(159706)

791

นางสาวนูรฮาซีกิงค์ มะรอเซะ

405903024

สังคมศึกษา(159706)

792

นางสาวนูรียา ยาโม

405903025

สังคมศึกษา(159706)

793

นายมูฮาหมัด โต๊ะลง

405903026

สังคมศึกษา(159706)

794

นางสาวคอลายะห์ บินเจะแม

405903027

สังคมศึกษา(159706)

795

นางสาวยูลีซาห์ ยาโก๊ะ

405903028

สังคมศึกษา(159706)

796

นางสาวอารีดา สมาแอ

405903029

สังคมศึกษา(159706)

797

นายฟุรกอน แดเม๊าะ

405903030

สังคมศึกษา(159706)

798

นายลุกมาน อีเเมทา

405903031

สังคมศึกษา(159706)

799

นายมูฮัมหมัดคอลาฟี กือลาแต

405903032

สังคมศึกษา(159706)

800

นายอามีน ดือรายีสอฮอ

405903033

สังคมศึกษา(159706)

801

นายซัยยูตี อาลี

405903034

สังคมศึกษา(159706)

802

นางสาวปาตีเมาะ ดือเระ

405903035

สังคมศึกษา(159706)

803

นางสาวอามีน๊ะห์ อาลีอิสเฮาะ

405903036

สังคมศึกษา(159706)

804

นายอับดุลเราะมาน กาแต

405903037

สังคมศึกษา(159706)

805

นางสาวนอร์อิบตีซาม เจ๊ะหลง

405915001

ภาษามลายู(159760)

806

นางสาวอามานี อามิ

405915002

ภาษามลายู(159760)

807

นางสาวนูรีฮัน สาและ

405915003

ภาษามลายู(159760)

ลาดับ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

808

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาวอาอีเซาะ มะยูโซ๊ะ

405915004

ภาษามลายู(159760)

809

นางสาวฮาฟีซา บือราเฮง

405915005

ภาษามลายู(159760)

810

นางสาวคอลาตี บินปูเต๊ะ

405915006

ภาษามลายู(159760)

811

นางสาวนูร์ฮายาตี เจ๊ะเเต

405915007

ภาษามลายู(159760)

812

นางสาวมัยบีด๊ะ อาแว

405915008

ภาษามลายู(159760)

813

นายอุสมานัน เจ๊ะโอะ

405915009

ภาษามลายู(159760)

814

นางสาวซูลฟา หะยีนิแว

405915010

ภาษามลายู(159760)

815

นางสาวนูรไอนี เวาะเเมะ

405915011

ภาษามลายู(159760)

816

นางสาวซูรียานี ยูโซะ

405915012

ภาษามลายู(159760)

817

นางสาวนาซีฮา สาแม

405915013

ภาษามลายู(159760)

818

นางสาวซูรียา ยูโซ๊ะ

405915014

ภาษามลายู(159760)

819

นางสาวอลิสา มะเด็ง

405915015

ภาษามลายู(159760)

820

นายฮากีม นิโซ๊ะ

405915016

ภาษามลายู(159760)

821

นางสาวซูไฮลา มอลอ

405915017

ภาษามลายู(159760)

822

นางสาวสุไรยา หะมะหลง

405915018

ภาษามลายู(159760)

823

นางสาวนัสรีน แวบูละ

405915019

ภาษามลายู(159760)

824

นางสาวซามานี เด็งโด

405915020

ภาษามลายู(159760)

825

นางสาวรุสนีดา หะมะ

405915021

ภาษามลายู(159760)

826

นางสาวดาณีญา เจีะหะหมาด

405915022

ภาษามลายู(159760)

827

นายดอรอแม แวหะมะ

405915023

ภาษามลายู(159760)

828

นายลุกมัน มะ

405915024

ภาษามลายู(159760)

829

นางสาวนูรฟาติน มะเย็ง

405915025

ภาษามลายู(159760)

830

นางสาวซารีพะห์ นิฮะ

405915026

ภาษามลายู(159760)

831

นางสาวนิซูซันตี สาระสีนา

405915027

ภาษามลายู(159760)

832

นางสาวมัรดียะห์ เจะเงาะ

405915028

ภาษามลายู(159760)

833

นางสาววันมุสลีฮะห์ แวอาแซ

405915029

ภาษามลายู(159760)

834

นางสาวตอฮีเราะห์ วาแอ

405915030

ภาษามลายู(159760)

ลาดับ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุ่มพื้นฐาน)

835

ชื่อ - สกุล นักศึกษา
นางสาวนุรดียะห์ แวเงาะ

405915031

ภาษามลายู(159760)

836

นางสาวนูรอัยณี มะดีเยาะ

405915032

ภาษามลายู(159760)

837

นางสาวรอซีดะห์ ยาโฮะ

405915033

ภาษามลายู(159760)

838

นายอาสือมิง ตีโม

405915034

ภาษามลายู(159760)

839

นางสาวพาดีละห์ มาหะ

405915035

ภาษามลายู(159760)

840

นางสาวยามีลา อาแด

405915036

ภาษามลายู(159760)

ลาดับ

แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*****************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
 เพศชาย
 เพศหญิง
อายุ
 อายุ 18 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี
หลักสูตร  ภาษาไทย (คบ.)  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ภาษาอังกฤษ (คบ.)
 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 ภาษาจีน
 ภาษามลายู(คบ.)  ภาษามลายู(ศศ.บ.)
 ภาษาอาหรับ
 การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์
 สังคมศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร์
 สารสนเทศศาสตร์  ออกแบบศิลปกรรม  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆต่อโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
1.3 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ประเด็นด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
3.3 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
3.4 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
3. ประเด็นด้านคุณภาพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
……………………………………….
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559

