รายงานสรุปผล
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
18 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดทาโดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนำ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การแนะแนวทางในการเรียนและการดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้
มีส่วนร่วมในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีกำรดำเนินงำน
บทที่ 3 สรุปผลกำรดำเนินกำร
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
มีค วามพร้ อ มและเข้า ใจในแนวทางการเรี ย นการสอน กฎระเบี ยบข้ อบั ง คั บต่ า งๆ การเข้ า ร่ ว มกิ จกรรม
รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560 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
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในคณะฯให้นักศึกษาได้รู้จัก เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาหรือ
สอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
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
โครงการปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 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 60) 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 รวมทั้งจัดทาบันทึกข้อความ/
หนังสือราชการ
2. ประสานผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และวิทยากร เพื่อให้โอวาท และแนะนา
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. วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การค้นคว้าสารสนเทศและการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
6. สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ชี้ แ จงเรื่ อ งกิ จ กรรม และกิ จ กรรมสั น ทนาการเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับสโมสรนักศึกษา
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
สรุปผลโครงการและทาเป็นรูปเล่ม
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2560 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการ
เรียนการสอนและสามารถปรับตัวในการเรียน และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 751 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

97

16

หญิง

508

84

รวม

605

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 605 คน เป็นเพศชาย จานวน 97คน
คิดเป็นร้อยละ 16 และเพศหญิง จานวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 84
ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี)

จานวน (คน)

ร้อยละ

อายุ 18 - 20 ปี

591

97.7

มากกว่า 20 ปี

14

2.3

รวม

605

100.0

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น โครงการฯ จ านวน 605 คน จ าแนกตามช่ ว งอายุ
แบ่ งออกเป็ น อายุ ร ะหว่ าง 18 – 20 ปี จานวน 591 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7 และอายุมากกว่า 20 ปี
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

จานวน (คน)

ร้อยละ

ภาษาไทย คบ.

35

5.8

ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ คบ.

32
25

5.3
4.1

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

69

11.4

ภาษาจีน
ภาษามลายู คบ.

25
30

4.1
5.0

ภาษามลายู ศศ.บ.

34

5.6

ภาษาอาหรับ
การพัฒนาชุมชน

19
78

3.1
12.9

นิติศาสตร์

82

13.6

สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

27
90

4.5
14.9

สารสนเทศศาสตร์

23

3.8

การออกแบบศิลปกรรม

36

6.0

605

100.0

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 605 คน หลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วม
มากที่สุด คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 รองลงมา คือ หลักสูตร
นิติศาสตร์ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และหลักสูตรที่มีนักศึกษาตอบแบบประเมินน้อยที่ สุด คือ
หลักสูตรภาษาอาหรับ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ภาพรวม

S.D.
4.19
4.03
3.72
3.98

0.64
0.78
0.82
0.74

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึ งพอใจด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ที่ ระดั บ 3.98 ซึ่ง มี
ความพึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีร ะดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ มีการประชาสั มพันธ์ล่ ว งหน้าและทั่ว ถึง และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 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.
4.02
4.22
4.12
4.06
4.10

0.68
0.68
0.72
0.73
0.70

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

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

3.94
4.15
4.21

0.71
0.71
0.72

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

4.17
4.11

0.74
0.72

มาก
มาก

3. ด้านคุณภาพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ภาพรวม

S.D.

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.11 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการ
เรียนในมหาวิทยาลัยได้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ , ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ภาพรวมของโครงการ
ประเด็น
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
3. ด้านคุณภาพ
ภาพรวม

S.D.
3.98
4.10
4.11
4.06

0.74
0.70
0.72
0.72

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.06 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตามลาดับ
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ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
= 4.06  100
5
= 81.2
จากแบบประเมินโครงการ โดยภาพรวมผู้เข้ารับร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
มีความพึงพอใจร้อยละ 81.2
ข้อเสนอแนะ
 สิ่งที่ประทับใจ
1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานสโมสรนักศึกษาฯ ทุกคนให้การต้อนรับที่ดี
3. นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางการศึกษาในแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้น
 ข้อควรปรับปรุง
1. ควรจัดกิจกรรมสันทนาการให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในช่วงเวลาบ่าย
2. ควรลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้กระชับมากขึ้น
3. ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่แต่ละหลักสูตร พบปะพูดคุยกับนักศึกษาด้วย
4. ควรเพิ่มอาหารว่าง และน้าดื่มให้มากขึ้น
5. ควรเพิ่มระยะเวลาพักกลางวัน และละหมาดให้มากขึ้น
6. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึงมากขึ้น

ภาคผนวก

กาหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 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 2559
ติดบัตรประจาให้สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
รองคณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 10 นาที)
 อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายต่างประเทศ
10.00 – 12.00 น. ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 5 นาที)
1) อ.ศรีประไพ อุดมละมุล หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
2) อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาษาไทย คบ.
3) อ.ศรินทร์ญา จังจริง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
4) อ.วรทา รุ่งบานจิต ประธานหลักสูตรภาษาจีน
5) อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา
6) อ.ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.
7) อ.คเณศ รัตนวิไล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
8) อ.มูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
9) อ.พอหทัย ซุ่นสั้น ประธานหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม
10) อ.ไซนีย์ ตาภู ประธานหลักสูตรภาษามลายู คบ.
11) อ.บุปผา ไชยแสง ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
12) อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.
13) อ.มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.
14) อ.รอมยี มอหิ ประธานหลักสูตรภาษาอาหรับ
12.00 -13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.30 น. ปฐมนิเทศ เรื่อง การใช้หอ้ งสมุด
14.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา พบปะ นักศึกษาใหม่
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ให้นาบัตรนักศึกษามาเพื่อใช้สแกนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
2. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
.....................................................

1

นายอีร์นาญ แตปูซู

406003001

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
สังคมศึกษา

2

นางสาวซูปียาณี มือลี

406003002

สังคมศึกษา

3

นายสาธิต เชาว์ทอง

406003003

สังคมศึกษา

4

นายอิลฟาน มะเย็ง

406003004

สังคมศึกษา

5

นายอาดีลันห์ เจะนะ

406003005

สังคมศึกษา

6

นางสาวรุสนาณี หะระตี

406003006

สังคมศึกษา

7

นางสาวอนุธิดา อภิวัน

406003007

สังคมศึกษา

8

นางสาวนุรฮีดายะห์ มะเด็ง

406003008

สังคมศึกษา

9

นายดลรอเชษฐ์ หวันและ

406003009

สังคมศึกษา

10

นางสาวฮาซือมะห์ สะนิหา

406003010

สังคมศึกษา

11

นางสาวโรสนาณี แขวง

406003011

สังคมศึกษา

12

นางสาวนาเดียนะห์ ดือเระ

406003012

สังคมศึกษา

13

นางสาวสุรางรัตน์ สุขหลังสวน

406003013

สังคมศึกษา

14

นางสาวนูริน สาโอะ

406003014

สังคมศึกษา

15

นางสาวรุสมี อาหมะ

406003015

สังคมศึกษา

16

นางสาวซูซีรา เจ๊ะอาแซ

406003016

สังคมศึกษา

17

นายอัมรินทร์ กะลูแป

406003017

สังคมศึกษา

18

นางสาวธิติพร ไชยโยธา

406003018

สังคมศึกษา

19

นายฟาอิส หาแวบือซา

406003019

สังคมศึกษา

20

นางสาวเสาวนียา แก้วทอง

406003020

สังคมศึกษา

21

นางสาวกรรณิการ์ กฤษณาพันธ์

406003021

สังคมศึกษา

22

นางสาวซีตีอายา สุหลง

406003022

สังคมศึกษา

23

นางสาวบุษยมาศ ชูฤทธิ์

406003023

สังคมศึกษา

24

นางสาวรอบียะห์ แวเด็ง

406003025

สังคมศึกษา

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

25

นางสาวศิริรัตน์ แสงสว่าง

406003027

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
สังคมศึกษา

26

นายมรูวาน สะอะ

406003028

สังคมศึกษา

27

นางสาวอามีเนาะ กาเจ

406003029

สังคมศึกษา

28

นายดุลยวัต บูอีตา

406003030

สังคมศึกษา

29

นางสาวอามีต้า อิแอ

406003032

สังคมศึกษา

30

นายกามาล มะยิ

406003033

สังคมศึกษา

31

นางสาวศรัญญา กาบุ๊

406003034

สังคมศึกษา

32

นางสาวมารีนี ยะมิง

406003035

สังคมศึกษา

33

นางสาวซาลีต๊ะ หะยีดือเระ

406003036

สังคมศึกษา

34

นายสุไลมาน เจ๊ะฮะ

406003037

สังคมศึกษา

35

นายฮาฟิซ หละบิลลา

406002001

ภาษาอังกฤษ คบ.

36

นางสาวฟัทมา แวอูเซ็ง

406002003

ภาษาอังกฤษ คบ.

37

นางสาวนูรียะ อูมา

406002004

ภาษาอังกฤษ คบ.

38

นางสาวฟีดาอ์ เจะสะแม

406002005

ภาษาอังกฤษ คบ.

39

นางสาวนูรีซัน มะแซ

406002006

ภาษาอังกฤษ คบ.

40

นางสาวรุสนานี กะมานิ๊

406002007

ภาษาอังกฤษ คบ.

41

นางสาวอรฤทัย เจ๊ะมะ

406002008

ภาษาอังกฤษ คบ.

42

นางสาวแวอาซีซะห์ วาเต๊ะ

406002009

ภาษาอังกฤษ คบ.

43

นางสาวฟาตีเมาะ เจะแล

406002010

ภาษาอังกฤษ คบ.

44

นางสาวอัสมะ เจ๊ะเเลกายู

406002011

ภาษาอังกฤษ คบ.

45

นางสาวศศิณา ฤทธิ์โต

406002013

ภาษาอังกฤษ คบ.

46

นางสาวซูรีนา โละซิ

406002014

ภาษาอังกฤษ คบ.

47

นางสาวนีรนา วาเหตุ

406002015

ภาษาอังกฤษ คบ.

48

นางสาวอันตาริยา หวดด้าหละ

406002016

ภาษาอังกฤษ คบ.

49

นางสาวฟิตเราะห์ เจะนิ

406002017

ภาษาอังกฤษ คบ.

50

นางสาวมารียะห์ หวันเหล็ม

406002018

ภาษาอังกฤษ คบ.

51

นางสาววราพร ยิ่งสมาน

406002019

ภาษาอังกฤษ คบ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

52

นายรังสิมันตุ์ คงทอง

406002020

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาอังกฤษ คบ.

53

นางสาวมหุรา ยูโซ๊ะ

406002021

ภาษาอังกฤษ คบ.

54

นางสาวณาญีฮาร์ มูซอ

406002022

ภาษาอังกฤษ คบ.

55

นางสาวรูฟีซัน แคเมาะ

406002023

ภาษาอังกฤษ คบ.

56

นางสาวนูรอีมาน กะสูเมาะ

406002024

ภาษาอังกฤษ คบ.

57

นายซอลาฮุดดีน หะยีอาแว

406002025

ภาษาอังกฤษ คบ.

58

นายอัซรอน มูซอ

406002026

ภาษาอังกฤษ คบ.

59

นางสาวอาฟีฟะ มาหะมะ

406002027

ภาษาอังกฤษ คบ.

60

นายณัฐตพงศ์ นกแก้ว

406002028

ภาษาอังกฤษ คบ.

61

นางสาวมารีนา หมุดกาเส็ม

406002029

ภาษาอังกฤษ คบ.

62

นางสาวอามีนี สีเด๊ะ

406002030

ภาษาอังกฤษ คบ.

63

นางสาวลีนา หะยีบารอเฮง

406002031

ภาษาอังกฤษ คบ.

64

นางสาวจันทกานต์ แซ่ฉั่น

406002032

ภาษาอังกฤษ คบ.

65

นางสาวทัศนีม ดือราแม

406002033

ภาษาอังกฤษ คบ.

66

นายโซเฟียน ดาโอะ

406002034

ภาษาอังกฤษ คบ.

67

นายฟรุกอน อาบู

406002035

ภาษาอังกฤษ คบ.

68

นางสาวฮุซัยนีย์ รีหมีน

406002036

ภาษาอังกฤษ คบ.

69

นางสาวมารีย๊ะ สะแม

406002037

ภาษาอังกฤษ คบ.

70

นางสาวนูรูส มะ

406002038

ภาษาอังกฤษ คบ.

71

นางสาวเมษา อ่อนประเสริฐ

406001001

ภาษาไทย คบ.

72

นางสาวนูรฮายาตี สูหลง

406001002

ภาษาไทย คบ.

73

นางสาวอารีดา จิ

406001003

ภาษาไทย คบ.

74

นางสาวฟิรดา แวนาแว

406001004

ภาษาไทย คบ.

75

นางสาวฟาธีฮะห์ ปะแดปูซู

406001005

ภาษาไทย คบ.

76

นางสาวอามานี จะปะกียา

406001006

ภาษาไทย คบ.

77

นางสาวฟารวิน ยูโซ๊ะ

406001007

ภาษาไทย คบ.

78

นางสาวนิมารียะห์ เจะปอ

406001008

ภาษาไทย คบ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

79

นางสาวยัสมีน มะแซ

406001009

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาไทย คบ.

80

นางสาวอาภาพร จังโหลนราช

406001010

ภาษาไทย คบ.

81

นางสาวนัจมีย์ อาแซ

406001011

ภาษาไทย คบ.

82

นางสาวอาอีซะห์ สาเรป

406001012

ภาษาไทย คบ.

83

นางสาวสุไรยา หลังปุเต๊ะ

406001013

ภาษาไทย คบ.

84

นางสาวอัลนา ยอดดา

406001014

ภาษาไทย คบ.

85

นางสาวญาสมี นิลาโวะ

406001015

ภาษาไทย คบ.

86

นางสาวอัณฟัล มะ

406001016

ภาษาไทย คบ.

87

นางสาวปิยะดา เบ็ญเหล็บ

406001017

ภาษาไทย คบ.

88

นางสาวตอฮาเราะห์ พลาอาด

406001018

ภาษาไทย คบ.

89

นางสาวซารีฮะ น้อยสระ

406001019

ภาษาไทย คบ.

90

นางสาวโซเฟีย สีปูเตะ

406001020

ภาษาไทย คบ.

91

นายมูฮาหมัดฟาริด เจ๊ะอาแซ

406001022

ภาษาไทย คบ.

92

นางสาวอัมนะห์ มาหามะ

406001023

ภาษาไทย คบ.

93

นางสาวนูรีฮัน บูละ

406001024

ภาษาไทย คบ.

94

นางสาวอัสมา ตีซา

406001025

ภาษาไทย คบ.

95

นางสาวนูรีซัน เจ๊ะซู

406001026

ภาษาไทย คบ.

96

นางสาวฮานิตา สุขสวัสดิ์

406001027

ภาษาไทย คบ.

97

นางสาวนูรมี สะอุ

406001028

ภาษาไทย คบ.

98

นางสาวเกตน์สินี วรดี

406001029

ภาษาไทย คบ.

99

นายอัฟฟาน ดอลี

406001030

ภาษาไทย คบ.

100

นางสาวสุนิสา ดารากัย

406001031

ภาษาไทย คบ.

101

นางสาวสุไลนี เจะมะ

406001032

ภาษาไทย คบ.

102

นายอนัส แนปีแน

406001033

ภาษาไทย คบ.

103

นางสาวสมฤดี แก้วกาญจน์

406001034

ภาษาไทย คบ.

104

นางสาวซูนีรา เจะสะมาแอ

406001036

ภาษาไทย คบ.

105

นางสาวไซตน มะยูโซ๊ะ

406001037

ภาษาไทย คบ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

106

นางสาวรอยฮา วาเตะ

406015001

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษามลายู คบ.

107

นางสาวนูรียะ ยานยา

406015002

ภาษามลายู คบ.

108

นางสาววนิตา รักษากิจ

406015003

ภาษามลายู คบ.

109

นายอายุ นอ

406015004

ภาษามลายู คบ.

110

นางสาวซาณีซา บูละแท

406015005

ภาษามลายู คบ.

111

นางสาวนิฟาเดียร์ ดือราแมหะยี

406015006

ภาษามลายู คบ.

112

นายรอมลี กาลอ

406015007

ภาษามลายู คบ.

113

นางสาวสูไฮลา บาโง

406015008

ภาษามลายู คบ.

114

นางสาวสุไวดา คาเรง

406015009

ภาษามลายู คบ.

115

นางสาวซาฟีนะห์ สาแล

406015010

ภาษามลายู คบ.

116

นายอีรฟัล มะดิเยาะ

406015012

ภาษามลายู คบ.

117

นางสาวซาณียา แมทาลง

406015013

ภาษามลายู คบ.

118

นางสาวซีตีอามีเนาะ บือราเฮง

406015014

ภาษามลายู คบ.

119

นางสาวโนรอาตีกะ สามะ

406015015

ภาษามลายู คบ.

120

นางสาวโรสนานี บินสะอิ

406015016

ภาษามลายู คบ.

121

นางสาวไลลา บิลังโหลด

406015017

ภาษามลายู คบ.

122

นางสาวกนกวรรณ หลังเศษ

406015018

ภาษามลายู คบ.

123

นายอิรฟาน สาเม๊าะ

406015019

ภาษามลายู คบ.

124

นายซูเปียน เจะอาลี

406015020

ภาษามลายู คบ.

125

นางสาวมาสือนะ มามะ

406015021

ภาษามลายู คบ.

126

นางสาวอุมัยยะ เจะสา

406015022

ภาษามลายู คบ.

127

นางสาวเจะนูรีซัน เจะโซะ

406015023

ภาษามลายู คบ.

128

นายอัซมีย์ บากา

406015024

ภาษามลายู คบ.

129

นายสาลาม ยีสาเม๊าะ

406015025

ภาษามลายู คบ.

130

นายรอยาลี สนุง

406015026

ภาษามลายู คบ.

131

นางสาวซอบารียะห์ ดามะเล๊าะ

406015027

ภาษามลายู คบ.

132

นางสาวมีศบะฮ์ ดือราแม

406015028

ภาษามลายู คบ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

133

นางสาวหาสนะ สาแล

406015029

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษามลายู คบ.

134

นางสาวฮาติกะห์ แวมามุ

406015030

ภาษามลายู คบ.

135

นางสาวตัสนีน หวังจิ

406015031

ภาษามลายู คบ.

136

นางสาวนูรมา สาเระ

406015032

ภาษามลายู คบ.

137

นางสาวนาซีเราะ แยแล

406015033

ภาษามลายู คบ.

138

นางสาวมัสรูเราะฮ์ เตะ

406015034

ภาษามลายู คบ.

139

นางสาวฟิตเราะห์ หะยีกาเล็ง

406015035

ภาษามลายู คบ.

140

นางสาวลายุสาห์ นาฮูดา

406015036

ภาษามลายู คบ.

141

นางสาวอามีรา เจ๊ะแว

406015038

ภาษามลายู คบ.

142

นางสาวอัสลินดา วาโซ๊ะ

406037001

ภาษามลายู ศศ.บ.

143

นางสาวบาซีเราะห์ ดอเลาะ

406037002

ภาษามลายู ศศ.บ.

144

นางสาวซารีนา นิปา

406037003

ภาษามลายู ศศ.บ.

145

นางสาวนาบีฮะ อับดุลลอแม

406037004

ภาษามลายู ศศ.บ.

146

นางสาวซีราห์ หามะ

406037005

ภาษามลายู ศศ.บ.

147

นางสาวอัสมะห์ ปะแตบือแน

406037006

ภาษามลายู ศศ.บ.

148

นางสาวนาซูฮา โตะมะ

406037007

ภาษามลายู ศศ.บ.

149

นางสาวดูฮา ฮิยา

406037008

ภาษามลายู ศศ.บ.

150

นางสาวซูเฟีย อารง

406037009

ภาษามลายู ศศ.บ.

151

นางสาวมีมีปัตมา มิงมาแล

406037010

ภาษามลายู ศศ.บ.

152

นางสาวรุสมี เจ๊ะแต

406037011

ภาษามลายู ศศ.บ.

153

นายนัศรุดดีน ยามา

406037012

ภาษามลายู ศศ.บ.

154

นายอายุ เจะยอ

406037013

ภาษามลายู ศศ.บ.

155

นางสาวซูฟีญา มะนอ

406037014

ภาษามลายู ศศ.บ.

156

นางสาวมัรดียะห์ เจ๊ะแว

406037015

ภาษามลายู ศศ.บ.

157

นางสาวรอยมีย์ สาอุ

406037016

ภาษามลายู ศศ.บ.

158

นางสาวซูไรยา แมเราะ

406037017

ภาษามลายู ศศ.บ.

159

นางสาวนุรราฟีซา อาวัม

406037018

ภาษามลายู ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

160

นางสาวอาซีกีน สาและ

406037019

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษามลายู ศศ.บ.

161

นางสาวซะห์ฮีนี กูโน

406037020

ภาษามลายู ศศ.บ.

162

นางสาวการีมะห์ ยามานิลอ

406037021

ภาษามลายู ศศ.บ.

163

นางสาวซาวานา มะเด็ง

406037022

ภาษามลายู ศศ.บ.

164

นางสาวโสรยา ดือราแม

406037023

ภาษามลายู ศศ.บ.

165

นางสาวฮานีฟา แอสะ

406037024

ภาษามลายู ศศ.บ.

166

นายอับดุลเลาะห์ เกาะสาเเละ

406037025

ภาษามลายู ศศ.บ.

167

นางสาวโรสนาณี ราแดง

406037026

ภาษามลายู ศศ.บ.

168

นางสาว อาซียาน สาและ

406037027

ภาษามลายู ศศ.บ.

169

นางสาวซารีน่า สาแม

406037028

ภาษามลายู ศศ.บ.

170

นางสาวฮาฟีซา มาแนง

406037029

ภาษามลายู ศศ.บ.

171

นายแวอิสมาแอ ต่วนกือจิ

406037030

ภาษามลายู ศศ.บ.

172

นางสาวซูมัยยะห์ มะสีละ

406037031

ภาษามลายู ศศ.บ.

173

นางสาวซูซานา มะยี

406037032

ภาษามลายู ศศ.บ.

174

นางสาวซูลัยลา อภิบาลแบ

406037033

ภาษามลายู ศศ.บ.

175

นายอรัญ บินลาเด็ง

406037034

ภาษามลายู ศศ.บ.

176

นางสาวนาวาล กอเดร์

406037035

ภาษามลายู ศศ.บ.

177

นายอับดุลรอฮิม สะแปอิง

406037036

ภาษามลายู ศศ.บ.

178

นางสาวหาฟีสะห์ ปาตง

406037037

ภาษามลายู ศศ.บ.

179

นางสาวฮานิภา มะหลี

406037038

ภาษามลายู ศศ.บ.

180

นางสาวยัสมีน นาวาฮาซัน

406037039

ภาษามลายู ศศ.บ.

181

นายอิลฮัม ลายะ

406037040

ภาษามลายู ศศ.บ.

182

นายอัสลัน บันสุรี

406037041

ภาษามลายู ศศ.บ.

183

นายสุรินท์ หะยีบาสอ

406037042

ภาษามลายู ศศ.บ.

184

นายอัฟนันท์ บินสาแล๊ะ

406037043

ภาษามลายู ศศ.บ.

185

นายอารีฟีน สาเเละ

406037044

ภาษามลายู ศศ.บ.

186

นายอับดุลฮากีม ดีสะเอะ

406037045

ภาษามลายู ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

187

นางสาวฮาฟีซะห์ สาแลแม

406037046

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษามลายู ศศ.บ.

188

นางสาวอาอีเสาะ สือนอ

406037047

ภาษามลายู ศศ.บ.

189

นายโซเฟียน และราซอ

406037048

ภาษามลายู ศศ.บ.

190

นายมะหาซัน บาโด

406034001

การออกแบบศิลปกรรม

191

นางสาวโรซีตา ยูโซ๊ะ

406034003

การออกแบบศิลปกรรม

192

นางสาวฟาซีย๊ะห์ โต๊ะสรี

406034004

การออกแบบศิลปกรรม

193

นางสาวนูรอามีรา ขาเดร์

406034005

การออกแบบศิลปกรรม

194

นางสาวอริยา ระเราะ

406034006

การออกแบบศิลปกรรม

195

นางสาวฟาดีละห์ สาแม

406034007

การออกแบบศิลปกรรม

196

นายอีครอง อาลี

406034008

การออกแบบศิลปกรรม

197

นางสาวสุไรฮา สะแม

406034009

การออกแบบศิลปกรรม

198

นางสาวมูรณี สาแม

406034010

การออกแบบศิลปกรรม

199

นายอานัส ดอเล๊าะ

406034011

การออกแบบศิลปกรรม

200

นายฟัยซาน หะยีสะอุ

406034012

การออกแบบศิลปกรรม

201

นายอับดุลเลาะห์ สาแม

406034013

การออกแบบศิลปกรรม

202

นายมูฮัมหมัด ดอเลาะ

406034014

การออกแบบศิลปกรรม

203

นางสาวแวซากัส แวเตะ

406034015

การออกแบบศิลปกรรม

204

นายกษิดิ์เดช ศิริวารุจน์

406034016

การออกแบบศิลปกรรม

205

นายอุสมาน มามะ

406034017

การออกแบบศิลปกรรม

206

นายอับดุลรอนิง มะนอ

406034018

การออกแบบศิลปกรรม

207

นางสาวนาดาย์ แตมามุ

406034019

การออกแบบศิลปกรรม

208

นางสาวอามีรา ยา

406034020

การออกแบบศิลปกรรม

209

นางสาวนิอัลฟาทีร์ เบ็ญนา

406034021

การออกแบบศิลปกรรม

210

นางสาวอารีฟ๊ะ หะยียูโซะ

406034022

การออกแบบศิลปกรรม

211

นายสาบูดิน การี

406034024

การออกแบบศิลปกรรม

212

นายอาบีดิง แยนะ

406034025

การออกแบบศิลปกรรม

213

นางสาวโซฟียา สาแม

406034026

การออกแบบศิลปกรรม

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

214

นายพีรมาน หะแว

406034027

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การออกแบบศิลปกรรม

215

นายสปาร์วี มูดี

406034028

การออกแบบศิลปกรรม

216

นางสาวกิตติมา แมเราะ

406034029

การออกแบบศิลปกรรม

217

นางสาวยุรีดา เจะและ

406034030

การออกแบบศิลปกรรม

218

นางสาวไซนับ สามะอาลี

406034031

การออกแบบศิลปกรรม

219

นางสาวมุมีน๊ะ จอหวัง

406034032

การออกแบบศิลปกรรม

220

นางสาวซากีน๊ะ ยาหยาหมัน

406034033

การออกแบบศิลปกรรม

221

นางสาวอัลวานี ตันหยงมัส

406034034

การออกแบบศิลปกรรม

222

นายสมาน ดิมานิ๊

406034035

การออกแบบศิลปกรรม

223

นายฮิลมี มะเซ๊าะ

406034036

การออกแบบศิลปกรรม

224

นางสาวสุไฮลา โซ๊ะ

406034037

การออกแบบศิลปกรรม

225

นายฮาซิร กูโน

406034038

การออกแบบศิลปกรรม

226

นาย อับดุลฮาเล็ม มะนอ

406034039

การออกแบบศิลปกรรม

227

นายรุสลัน นิแด

406034040

การออกแบบศิลปกรรม

228

นายปัทฮี บือราเฮง

406034041

การออกแบบศิลปกรรม

229

นางสาวนูรฮารีซาห์ เซ็ง

406034042

การออกแบบศิลปกรรม

230

นางสาววาณิตา สีเดะ

406034043

การออกแบบศิลปกรรม

231

นางสาวฟาซียะห์ สามาแอ

406034044

การออกแบบศิลปกรรม

232

นายซัลมาน ลาเต๊ะ

406034045

การออกแบบศิลปกรรม

233

นายอดือนันท์ ดูมีแด

406034046

การออกแบบศิลปกรรม

234

นายอาละ สาแลแม

406034047

การออกแบบศิลปกรรม

235

นายมาฮาดิฟ ซีโปสาแม

406034048

การออกแบบศิลปกรรม

236

นายไซมิง ยา

406034049

การออกแบบศิลปกรรม

237

นายมูฮัมหมัดซากี ยูโซ๊ะ

406034050

การออกแบบศิลปกรรม

238

นายนิโซฟาน สะแต

406034051

การออกแบบศิลปกรรม

239

นางสาวอัสวาณี สะแม

406036001

สารสนเทศศาสตร์

240

นายอับดุลรอเสะ มะนอ

406036002

สารสนเทศศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

241

นางสาวมารีแย วาแวนิ

406036003

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
สารสนเทศศาสตร์

242

นางสาวนูรอัยณี บินรอนิง

406036004

สารสนเทศศาสตร์

243

นายกามารูเด็ง เจ๊ะเย๊ะห์

406036005

สารสนเทศศาสตร์

244

นางสาวแวซูฟยา หะยีแวสะมะแอ

406036006

สารสนเทศศาสตร์

245

นางสาวปาตีเมาะ หามะ

406036007

สารสนเทศศาสตร์

246

นางสาวฟาตีฮ๊ะ ดอเลาะ

406036008

สารสนเทศศาสตร์

247

นางสาวนาเดีย ดูรุส

406036009

สารสนเทศศาสตร์

248

นางสาวนารีย๊ะ ยะลาโจทย์

406036010

สารสนเทศศาสตร์

249

นางสาวอามีเนาะ ลือแมซา

406036011

สารสนเทศศาสตร์

250

นายนัทธพงศ์ อาแวกะจิ

406036012

สารสนเทศศาสตร์

251

นางสาวซูเรียวาตี สาและ

406036013

สารสนเทศศาสตร์

252

นางสาวฟาตีมะห์ สาแม็ง

406036014

สารสนเทศศาสตร์

253

นางสาวนูรอาดีลา การี

406036015

สารสนเทศศาสตร์

254

นางสาวอารีนี ดอเเม็ง

406036016

สารสนเทศศาสตร์

255

นายบุสริน โละซา

406036017

สารสนเทศศาสตร์

256

นางสาวซามีฮะห์ หามะ

406036018

สารสนเทศศาสตร์

257

นางสาวนาอีละห์ มือแน

406036019

สารสนเทศศาสตร์

258

นางสาวอุษณีย์ เปาะซา

406036020

สารสนเทศศาสตร์

259

นางสาวอิลญาณีย์ มะสะ

406036021

สารสนเทศศาสตร์

260

นางสาวมาดีฮะห์ สะแอ

406036022

สารสนเทศศาสตร์

261

นางสาวสุไรยา อาเย๊ะ

406036023

สารสนเทศศาสตร์

262

นางสาวปาตีนี นิสนิ

406036024

สารสนเทศศาสตร์

263

นางสาวสุดารัตน์ เหมรักษ์

406036025

สารสนเทศศาสตร์

264

นางสาวโซฟียา ลาเตะ

406036026

สารสนเทศศาสตร์

265

นางสาวตักวา ซาอุ

406036027

สารสนเทศศาสตร์

266

นางสาวยุซรอ กาจิเจ๊ะแย

406036028

สารสนเทศศาสตร์

267

นายอามิน วิชา

406036029

สารสนเทศศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

268

นางสาวซารีมะห์ บอสะมะโอ๊ะ

406036030

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
สารสนเทศศาสตร์

269

นายฮานิส สะแลแม

406036031

สารสนเทศศาสตร์

270

นางสาวฟัตมา พิทักษ์บัณฑิต

406036032

สารสนเทศศาสตร์

271

นางสาวสุไรยา เจ๊ะแม็ง

406036033

สารสนเทศศาสตร์

272

นางสาวไซนะห์ สะแม

406036034

สารสนเทศศาสตร์

273

นางสาวเฮนดล แลเม๊าะ

406036036

สารสนเทศศาสตร์

274

นายอิบรอเฮง บาราเฮง

406036037

สารสนเทศศาสตร์

275

นางสาวนีซบัฮ บาโงปะแต

406008153

นิติศาสตร์

276

นางสาวนูรานี ละสะมะนอ

406008154

นิติศาสตร์

277

นางสาวแวรอกายะห์ สาและ

406008155

นิติศาสตร์

278

นางสาวฟาดีย๊ะ มูเน๊าะ

406008156

นิติศาสตร์

279

นางสาวอัสมะ ตะมอตา

406008157

นิติศาสตร์

280

นายอามีน ยือแร

406008158

นิติศาสตร์

281

นายลุทฟีร์ สะแต

406008159

นิติศาสตร์

282

นางสาวนาอีมะห์ วาหลง

406008160

นิติศาสตร์

283

นายฮาดาฟี เจะมูซอ

406008161

นิติศาสตร์

284

นายอัสรี ปูเต๊ะ

406008162

นิติศาสตร์

285

นายนรินทร์ ยูโซะ

406008163

นิติศาสตร์

286

นางสาวปิยรัตน์ ภักดี

406008164

นิติศาสตร์

287

นางสาวคอรียะห์ แก้วไหล

406008165

นิติศาสตร์

288

นายอายุ บือแน

406008166

นิติศาสตร์

289

นายนิฟาร์วัน สะอิ

406008167

นิติศาสตร์

290

นางสาวอารียา สนิ

406008168

นิติศาสตร์

291

นายซาริฟ หะยีตาเยะ

406008169

นิติศาสตร์

292

นายบือซือรอ บือซา

406008170

นิติศาสตร์

293

นายอาดีลัน มะดีเยาะ

406008171

นิติศาสตร์

294

นายอิบรอเฮง ดีสะเอะ

406008172

นิติศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

295

นางสาวยามีล๊ะ ยูโซะ

406008173

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
นิติศาสตร์

296

นางสาวฮามีนา ลาเต๊ะ

406008174

นิติศาสตร์

297

นางสาวนูรีตา เลาะบาซา

406008175

นิติศาสตร์

298

นายปกรณ์ แซ่ภู่

406008176

นิติศาสตร์

299

นางสาวปิยธิดา ขาวสังข์

406008177

นิติศาสตร์

300

นายภาคภูมิ จานงค์

406008178

นิติศาสตร์

301

นางสาวมารีนา ดาโอ๊ะ

406008179

นิติศาสตร์

302

นางสาวซาวาตี ลงซา

406008180

นิติศาสตร์

303

นางสาวพิสชา มงคุณแก้ว

406008181

นิติศาสตร์

304

นายเกียรติศักดิ์ คงจันทร์

406008182

นิติศาสตร์

305

นางสาวสุดา วานิ

406008183

นิติศาสตร์

306

นางสาวนัสรี บือซา

406008184

นิติศาสตร์

307

นางสาวนัฏฐา ติ๊นา

406008185

นิติศาสตร์

308

นายนิรันดร์ อาแว

406008186

นิติศาสตร์

309

นายไพซู หะยีดาแฮ

406008187

นิติศาสตร์

310

นายอิมรอน สาเฮาะ

406008188

นิติศาสตร์

311

นายมูหาหมัดอิลมี มามะ

406008189

นิติศาสตร์

312

นายสมรักษ์ แสงแก้ว

406008190

นิติศาสตร์

313

นายอนันธวัฒน์ รอดเสน

406008191

นิติศาสตร์

314

นายไพศอล แปแล

406008192

นิติศาสตร์

315

นายนิรันดร์ ปะจู

406008193

นิติศาสตร์

316

นางสาวกูมัสเราะห์ ลือแมะ

406008194

นิติศาสตร์

317

นายอนุวัต ดอแนเล๊าะ

406008195

นิติศาสตร์

318

นางสาวปรางค์ทิพย์ ในโนน

406008196

นิติศาสตร์

319

นางสาวนาอีหม๊ะ ดอแม

406008197

นิติศาสตร์

320

นายมารูวัน ดอเลาะ

406008198

นิติศาสตร์

321

นางสาวสูไรยา มะเสาะ

406008199

นิติศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

322

นางสาวโสรยา ลาเต๊ะ

406008200

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
นิติศาสตร์

323

นางสาวต่วนนีดาวาตี กือจิ

406008117

นิติศาสตร์

324

นายธีระพงศ์ พานิช

406008118

นิติศาสตร์

325

นายอับดุลเราะห์มาน สิเดะ

406008119

นิติศาสตร์

326

นางสาวซารานี อารง

406008120

นิติศาสตร์

327

นายมูหัมมัดไฟซอล มือลี

406008121

นิติศาสตร์

328

นางสาวฟิรดาวน์ บือราเฮง

406008122

นิติศาสตร์

329

นายกามารูดิน กาหลง

406008123

นิติศาสตร์

330

นางสาวยุสรีณา บินรอเส๊ะ

406008124

นิติศาสตร์

331

นายซาฟีก ยูนุห์

406008126

นิติศาสตร์

332

นางสาวอภิชญา ดอเลาะ

406008127

นิติศาสตร์

333

นางสาวนูรมา สะแลเม็ง

406008128

นิติศาสตร์

334

นายพัชรพล ดาสมุทร

406008129

นิติศาสตร์

335

นายมามะอัสรี มะหะมะ

406008131

นิติศาสตร์

336

นางสาวนูรียา เจ๊ะแว

406008132

นิติศาสตร์

337

นางสาวฮายาตี มะสะ

406008133

นิติศาสตร์

338

นางสาวฟาตีฮะห์ เหมแท

406008134

นิติศาสตร์

339

นางสาวแวซอลีฮา เจะแต

406008135

นิติศาสตร์

340

นางสาวนัสรีนา มะแซ

406008136

นิติศาสตร์

341

นางสาวนิริฟฮาน ดะเละห์

406008137

นิติศาสตร์

342

นางสาวอาดีลา ยายอ

406008138

นิติศาสตร์

343

นางสาวรุสนีตา แยนะ

406008139

นิติศาสตร์

344

นายมาลีกี กะแมแซเจะโด

406008140

นิติศาสตร์

345

นายอาซูวัน อูเซง

406008141

นิติศาสตร์

346

นางสาวโซเฟีย อายิ

406008142

นิติศาสตร์

347

นางสาวสุรญา ยูโซ๊ะ

406008143

นิติศาสตร์

348

นางสาวโซเฟีย ยูโซะ

406008144

นิติศาสตร์

349

นางสาวศิริพร อูมา

406008146

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
นิติศาสตร์

350

นางสาวซาลีนี ตอคอ

406008147

นิติศาสตร์

351

นางสาวณัฐริณา แก้วนพรัตน์

406008148

นิติศาสตร์

352

นางสาวซูหานา สามะ

406008149

นิติศาสตร์

353

นางสาวอรยา เกิดผล

406008150

นิติศาสตร์

354

นางสาวฟารีดา สือมุ

406008151

นิติศาสตร์

355

นางสาวนอรีซัน เปาะเเว

406008152

นิติศาสตร์

356

นางสาวฟาตอนะห์ ลีฆะ

406008208

นิติศาสตร์

357

นางสาววันณิต้า ตีมาซอ

406008209

นิติศาสตร์

358

นางสาวสาลมี เจ๊ะเล๊าะ

406008210

นิติศาสตร์

359

นางสาวสุลัยดา มูเก็ม

406008211

นิติศาสตร์

360

นางสาวมัยมูน โตะเยาะเตะ

406008216

นิติศาสตร์

361

นางสาวโซเฟีย สะการียา

406008217

นิติศาสตร์

362

นางสาวกิ่งแก้ว ขุนพล

406008218

นิติศาสตร์

363

นางสาวรูฟีดา สะมะแม

406008219

นิติศาสตร์

364

นางสาวฟาติน เหสามี

406008220

นิติศาสตร์

365

นายนัจมี วาแมดีซา

406008222

นิติศาสตร์

366

นางสาวโซไรดา อาแว

406023168

การพัฒนาชุมชน

367

นายสุไลมาน เต๊ะซา

406023169

การพัฒนาชุมชน

368

นางสาวนอร์ฮัสมีรา มามะ

406023170

การพัฒนาชุมชน

369

นางสาวซูรีนา สาเมาะ

406023171

การพัฒนาชุมชน

370

นางสาวมัรฎียา ตวนกะจิ

406023172

การพัฒนาชุมชน

371

นางสาวรุสนาเดีย ดอเล๊าะ

406023173

การพัฒนาชุมชน

372

นางสาวแวศันสนีย์ แวอาแซ

406023174

การพัฒนาชุมชน

373

นายฟุรกร อาแซ

406023175

การพัฒนาชุมชน

374

นางสาวไซน๊ะ วาโซ๊ะ

406023176

การพัฒนาชุมชน

375

นางสาวฟาตีเมาะ ดือราแม

406023177

การพัฒนาชุมชน

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

376

นางสาวซูไรดา ดอระ

406023178

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

377

นางสาวอาซียะฮ์ อาลี

406023179

การพัฒนาชุมชน

378

นางสาวซูไรนา วาโซะ

406023180

การพัฒนาชุมชน

379

นางสาวนุรฮัม สะแลแม

406023181

การพัฒนาชุมชน

380

นางสาวนูรีซัน บารู

406023182

การพัฒนาชุมชน

381

นางสาวซอฟียะห์ ยีการอบา

406023183

การพัฒนาชุมชน

382

นางสาวอามีเนาะห์ ยาเซ็ง

406023184

การพัฒนาชุมชน

383

นางสาวมูนีเราะ จ๊ะมินุ

406023185

การพัฒนาชุมชน

384

นายไฟซอล ซารีเดะ

406023186

การพัฒนาชุมชน

385

นางสาวกูไรดา นิแต

406023187

การพัฒนาชุมชน

386

นางสาวรุสนาวาตี มะลี

406023188

การพัฒนาชุมชน

387

นายมูฮาหมัดซูลฮัยรี สาเม๊าะ

406023189

การพัฒนาชุมชน

388

นางสาวสูรฟา ตาเละ

406023190

การพัฒนาชุมชน

389

นางสาวสุฮัยนี หะยสาอุ

406023191

การพัฒนาชุมชน

390

นางสาวนูรฮูดา กาเซ็ง

406023192

การพัฒนาชุมชน

391

นางสาวอวัสดา สะตียามู

406023193

การพัฒนาชุมชน

392

นางสาวกูอาซูรา ต่วนยาเต็ง

406023194

การพัฒนาชุมชน

393

นางสาวอัซมุณีย์ สาและ

406023195

การพัฒนาชุมชน

394

นางสาวอัสมา เส็งธนากร

406023196

การพัฒนาชุมชน

395

นางสาวไซนับ เจ๊ะมะ

406023197

การพัฒนาชุมชน

396

นางสาวนุรฮูดา สาและ

406023198

การพัฒนาชุมชน

397

นางสาวอารีนา แกมะ

406023199

การพัฒนาชุมชน

398

นางสาวฮาซานะห์ มะแซ

406023200

การพัฒนาชุมชน

399

นางสาวฟิตรี อาบู

406023201

การพัฒนาชุมชน

400

นายอับดุลเราะห์แม หะยีมะลี

406023202

การพัฒนาชุมชน

401

นางสาวนัสเราะห์ มะแตสีระ

406023203

การพัฒนาชุมชน

402

นายซารีฟ เจะและ

406023204

การพัฒนาชุมชน

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

403

นายซูฟียาน มาฮะ

406023205

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

404

นางสาวสุไรมี กะนา

406023206

การพัฒนาชุมชน

405

นายอิบรอเฮง กาพอ

406023207

การพัฒนาชุมชน

406

นางสาวนูรียา และมาลี

406023208

การพัฒนาชุมชน

407

นางสาวอามีนี สุหลง

406023209

การพัฒนาชุมชน

408

นายรอฟีดีน สะแม

406023210

การพัฒนาชุมชน

409

นางสาววันฟาดีละห์ โตะ

406023211

การพัฒนาชุมชน

410

นายซาฮาบุดดีน แวดอเลาะ

406023212

การพัฒนาชุมชน

411

นางสาวฮาลีเมาะห์ วานิ

406023213

การพัฒนาชุมชน

412

นายอลีฟ เด็งสาแม

406023214

การพัฒนาชุมชน

413

นายมูฮัมหมัดอัซฮาร์ เจะเฮง

406075001

ภาษาอาหรับ

414

นางสาวเจ๊ะรอฮายา เต๊ะหมะ

406075002

ภาษาอาหรับ

415

นางสาวซามีเราะห์ มะรอแมโน

406075003

ภาษาอาหรับ

416

นายมูญาฮิด อาแว

406075004

ภาษาอาหรับ

417

นางสาวฮัซวานี จงประพันธ์

406075005

ภาษาอาหรับ

418

นางสาวสูรียา บลูกาวาลี

406075006

ภาษาอาหรับ

419

นางสาวมาดีฮะห์ มะเซ็ง

406075007

ภาษาอาหรับ

420

นางสาวพาอีซะ มะเซ็ง

406075008

ภาษาอาหรับ

421

นางสาวซารีนา อุมา

406075009

ภาษาอาหรับ

422

นางสาวแวรอฮานิง ดูมีแด

406075010

ภาษาอาหรับ

423

นางสาวยารอน๊ะ สาเม๊าะ

406075011

ภาษาอาหรับ

424

นางสาวคอดีเยาะ บือซา

406075012

ภาษาอาหรับ

425

นางสาวยูวีตา เจ๊ะโด

406075013

ภาษาอาหรับ

426

นางสาวฟิตรี สาและ

406075014

ภาษาอาหรับ

427

นางสาวซากียะห์ สามะอาลี

406075015

ภาษาอาหรับ

428

นางสาวนูรีซา มะลีแต

406075016

ภาษาอาหรับ

429

นางสาวสตีราณี ดอเลาะ

406075017

ภาษาอาหรับ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

430

นางสาวพาซีย๊ะ ยามู

406075018

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาอาหรับ

431

นายฮาซัน ดิงดอรอเเม็ง

406075019

ภาษาอาหรับ

432

นางสาวนูรีซัน สามะ

406075020

ภาษาอาหรับ

433

นางสาวหุสนา อับดุลอาซิ

406075021

ภาษาอาหรับ

434

นายฮาฟิศ โกไศยกานนท์

406075022

ภาษาอาหรับ

435

นายอับดุลวาริษ ช่างเรือ

406075023

ภาษาอาหรับ

436

นางสาวนุรอามานี เส็นและ

406075024

ภาษาอาหรับ

437

นายลุกมาน ยะโกะ

406075025

ภาษาอาหรับ

438

นายสุไลมาน ปาแน

406075026

ภาษาอาหรับ

439

นายรอมฎอน หะยีสะอิ

406075027

ภาษาอาหรับ

440

นางสาวนูรฮาลีซา มะ

406006001

การพัฒนาชุมชน

441

นางสาวซามีเราะฮ์ ลึโมะ

406006002

การพัฒนาชุมชน

442

นายมูฮาหมัดซอดิก ดาโอะ

406006003

การพัฒนาชุมชน

443

นายอัสรีย์ ยายิ

406006004

การพัฒนาชุมชน

444

นางสาวคอดีเยาะ บีดิง

406006005

การพัฒนาชุมชน

445

นางสาวซามีรา แวสะแลแม

406006006

การพัฒนาชุมชน

446

นางสาวสีตีฟาตีเม๊าะ เปาะซา

406006007

การพัฒนาชุมชน

447

นางสาวซูรัยญา มะเซ็งปาโล๊ะ

406006008

การพัฒนาชุมชน

448

นายต่วนกูวรวีร์ ระยีเเก

406006009

การพัฒนาชุมชน

449

นางสาวนูรียา บือแน

406006010

การพัฒนาชุมชน

450

นางสาวฮายาตี เตาะสาตู

406006011

การพัฒนาชุมชน

451

นางสาวนูรีดา ยีหะ

406006012

การพัฒนาชุมชน

452

นายบัยฮากี บิณยูซูฟ

406006013

การพัฒนาชุมชน

453

นางสาวฟาวีนา แวหะยี

406006014

การพัฒนาชุมชน

454

นางสาวนาซีบะห์ ตาเฮ

406006015

การพัฒนาชุมชน

455

นางสาวนูรฮากีมะห์ ซาซู

406006016

การพัฒนาชุมชน

456

นางสาวนารีซัน สาและ

406006017

การพัฒนาชุมชน

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

457

นางสาวนูรดีนา ลาเต๊ะ

406006018

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

458

นางสาวมาซีตา เจ๊ะนิ

406006019

การพัฒนาชุมชน

459

นางสาวนาซีฟา รอเสะ

406006020

การพัฒนาชุมชน

460

นางสาวนูรไอนา โต๊ะนาฮุง

406006021

การพัฒนาชุมชน

461

นายทศวรรษ ฉีดเสน

406006022

การพัฒนาชุมชน

462

นางสาวอัฟระห์ ดา

406006023

การพัฒนาชุมชน

463

นางสาวสารีนา เจ๊ะวอมิง

406006024

การพัฒนาชุมชน

464

นางสาวฮาฟละห์ สาแม

406006025

การพัฒนาชุมชน

465

นางสาวนัสริน เฮะ

406006026

การพัฒนาชุมชน

466

นางสาวนิรวานา เลาะซา

406006027

การพัฒนาชุมชน

467

นางสาวนูรีดา ยูโซะ

406006028

การพัฒนาชุมชน

468

นางสาวนาเดีย สาและ

406006029

การพัฒนาชุมชน

469

นางสาวไรฮาน เปาะแต

406006030

การพัฒนาชุมชน

470

นางสาวฮัสลีณีย์ แวยาโก๊ะ

406006031

การพัฒนาชุมชน

471

นายฮัซซัน ยูโซะ

406006032

การพัฒนาชุมชน

472

นางสาวซุฟฟียะห์ หะมิมะดิง

406006034

การพัฒนาชุมชน

473

นางสาวซูไรนา มูดี

406006035

การพัฒนาชุมชน

474

นางสาวซูมยั ยะห์ วาเละ

406006036

การพัฒนาชุมชน

475

นางสาวแวโซฟียะห์ เจะหาด

406006037

การพัฒนาชุมชน

476

นางสาว อัยซะห์ ดอเล๊าะ

406006038

การพัฒนาชุมชน

477

นางสาวซูไรนี ฆอแด

406006040

การพัฒนาชุมชน

478

นางสาวบิสมี สาและ

406006042

การพัฒนาชุมชน

479

นางสาวนูรไลลา สะเตาะ

406006043

การพัฒนาชุมชน

480

นายอัฟฟาน กาเต๊ะ

406006045

การพัฒนาชุมชน

481

นางสาวจรุวรรณ มณีประวัติ

406006078

การพัฒนาชุมชน

482

นายบีสมี แวสะนิ

406006090

การพัฒนาชุมชน

483

นางสาวสุรัยนี ปูเต๊ะ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

406005001

ภาษาจีน

484

นางสาวอัซลีละห์ มะตาเห

406005002

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาจีน

485

นางสาวนูรฮูดา สะบูดิง

406005003

ภาษาจีน

486

นางสาวอามีเนาะ หะยีมาเละ

406005004

ภาษาจีน

487

นางสาวซูฮัยนี เจ๊ะแว

406005005

ภาษาจีน

488

นางสาวกูไฮฟะ ตูแวปูเตะ

406005006

ภาษาจีน

489

นางสาวหัสมะห์ หะมะ

406005007

ภาษาจีน

490

นางสาวนูรีซัน ตอฮา

406005008

ภาษาจีน

491

นางสาวฮาซานะห์ ซาอิ

406005009

ภาษาจีน

492

นางสาวมูนีเราะห์ มะกาแล

406005010

ภาษาจีน

493

นายอิรฟาน โตะแวอายี

406005011

ภาษาจีน

494

นางสาวลาตีฟะ ดากะ

406005012

ภาษาจีน

495

นางสาวแวซูมัยยะห์ ตระกูลสรณคมน์

406005013

ภาษาจีน

496

นางสาวนายานี อินตันยะฟาร

406005014

ภาษาจีน

497

นางสาวนันทินี ชุมแคล้ว

406005015

ภาษาจีน

498

นางสาวชลิดา แสงขาม

406005016

ภาษาจีน

499

นางสาวรุสลีนา อาแด

406005017

ภาษาจีน

500

นางสาวรูซณี หะยียูโซะ

406005018

ภาษาจีน

501

นางสาวจารียา ตาและ

406005019

ภาษาจีน

502

นางสาวเจนจิรา ลือแบซา

406005020

ภาษาจีน

503

นางสาววานีศา แวกาจิ

406005021

ภาษาจีน

504

นางสาวดารูนี หิเล

406005022

ภาษาจีน

505

นางสาวมุรณีย์ กานิเซ็ง

406005023

ภาษาจีน

506

นายซูไฮมี ซา

406005024

ภาษาจีน

507

นางสาวอาตีกะห์ หะยีดาโอะ

406005025

ภาษาจีน

508

นางสาวพรรณดา มาหะมุ

406005026

ภาษาจีน

509

นางสาวกัสมี ตอแลมา

406005027

ภาษาจีน

510

นางสาวรอดียะ เปาะซา

406005028

ภาษาจีน

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา
406005029

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาจีน

511

นางสาวสุไฟนี ซาราเซะ

512

นายอัลฟิต ศรีตุลาการ

406005030

ภาษาจีน

513

นางสาวสุนิสา เหมหลา

406005031

ภาษาจีน

514

นางสาวรุสมี มะมิง

406005032

ภาษาจีน

515

นางสาวมาเรียม กาหลง

406005033

ภาษาจีน

516

นายนูรฎีน รีรา

406023125

การพัฒนาชุมชน

517

นางสาวนลนนี มาหะ

406023126

การพัฒนาชุมชน

518

นายอาลี แซ่ฮั่น

406023127

การพัฒนาชุมชน

519

นางสาวซอลีฮะห์ เปาะโซะ

406023128

การพัฒนาชุมชน

520

นางสาวสุไฮลา สาแม

406023129

การพัฒนาชุมชน

521

นางสาวนัซรัน เปาะแต

406023130

การพัฒนาชุมชน

522

นายอาหามะ สะแลแม็ง

406023131

การพัฒนาชุมชน

523

นายอารีมี วายีแอ

406023132

การพัฒนาชุมชน

524

นายอิสมาแอ ลือแบซา

406023133

การพัฒนาชุมชน

525

นางสาวนูรอาณีซะห์ โรสลี

406023134

การพัฒนาชุมชน

526

นายมะนาเเซ สะมะแอ

406023135

การพัฒนาชุมชน

527

นางสาวยัสมี ลือแมหะมะ

406023136

การพัฒนาชุมชน

528

นางสาวนูรฮานีซา เจะอาลี

406023137

การพัฒนาชุมชน

529

นายอภิสิทธิ์ หลีเส็น

406023138

การพัฒนาชุมชน

530

นายอนุวัฒน์ ขุนดา

406023139

การพัฒนาชุมชน

531

นายบุรฮัน ดาหวี

406023140

การพัฒนาชุมชน

532

นางสาวซาฟีย๊ะ หวังหมัด

406023141

การพัฒนาชุมชน

533

นางสาวจิราภรณ์ ชนบท

406023142

การพัฒนาชุมชน

534

นางสาวธนิกานต์ สิทธิประชา

406023143

การพัฒนาชุมชน

535

นางสาวปภาพินท์ ชุมนวล

406023144

การพัฒนาชุมชน

536

นางสาวกานต์พิชชา ชุมนวล

406023145

การพัฒนาชุมชน

537

นางสาวอามีตา ดอเลาะเซาะ

406023146

การพัฒนาชุมชน

538

นางสาวนาอีมะฮ์ หามะ

406023147

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

539

นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศรี

406023148

การพัฒนาชุมชน

540

นายซาฮารู อับดุลเลาะ

406023149

การพัฒนาชุมชน

541

นางสาวอัญญารัตน์ อาลี

406023150

การพัฒนาชุมชน

542

นางสาวนัสริยา โซ๊ะ

406023151

การพัฒนาชุมชน

543

นางสาวโสรยา ดอคอ

406023152

การพัฒนาชุมชน

544

นางสาวนุรฟิรดาว วาแม

406023153

การพัฒนาชุมชน

545

นางสาวซัซวานี ดรอนิง

406023154

การพัฒนาชุมชน

546

นายผดุงเกียรติ ทรัพย์สิน

406023155

การพัฒนาชุมชน

547

นางสาวยัสมีน เบ็ญอับดุลลอฮ

406023156

การพัฒนาชุมชน

548

นางสาวนูรฮาบีซา ตีโม

406023157

การพัฒนาชุมชน

549

นางสาวฮาสือนี มือลี

406023158

การพัฒนาชุมชน

550

นางสาวนูรมิง ดือเล๊าะ

406023159

การพัฒนาชุมชน

551

นางสาวอาซีลาวาตี สีลาแม

406023160

การพัฒนาชุมชน

552

นางสาวอารีนา แวฮะมะ

406023161

การพัฒนาชุมชน

553

นางสาวอานีตา เจ๊ะเง๊าะ

406023162

การพัฒนาชุมชน

554

นางสาวนุรอายนี ดาโตีะ

406023163

การพัฒนาชุมชน

555

นางสาวอาตีกะห์ มะลี

406023164

การพัฒนาชุมชน

556

นางสาวสูไลดา มีนา

406023165

การพัฒนาชุมชน

557

นายนวทร มูลพัฒน์

406023166

การพัฒนาชุมชน

558

นายวาริส มามะ

406023167

การพัฒนาชุมชน

559

นายมูหาหมัด ลาเต๊ะ

406008081

นิติศาสตร์

560

นางสาวฟาตมาวาตี วาฮะ

406008082

นิติศาสตร์

561

นางสาวนูรมัยซาน เวาะแล

406008083

นิติศาสตร์

562

นายมูฮัมมัดซาฟรี บินบากา

406008084

นิติศาสตร์

563

นายฟุรกอน แลฮา

406008085

นิติศาสตร์

564

นางสาวบิสมีลา สาและ

406008086

นิติศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

565

นางสาวนูรีดา เจะนิ

406008087

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
นิติศาสตร์

566

นายอับดุลคอเลป ยีตาเฮ

406008088

นิติศาสตร์

567

นางสาวซะวียะห์ สิเด๊ะ

406008089

นิติศาสตร์

568

นางสาวอารีลักษณ์ จีรเสถียร

406008090

นิติศาสตร์

569

นางสาวซูไวบ๊ะ เหงบารู

406008091

นิติศาสตร์

570

นายยาซาการียา สามะ

406008092

นิติศาสตร์

571

นายฮาฟีฟี ปิ

406008093

นิติศาสตร์

572

นายเบญจรงค์ ทะประสิทธิ์จิต

406008094

นิติศาสตร์

573

นางสาวซูฮัยณี จูเซ็ง

406008095

นิติศาสตร์

574

นางสาวกิติญาภรณ์ ทะประสิทธิ์จิต

406008096

นิติศาสตร์

575

นายบัสรอน ยะมิง

406008097

นิติศาสตร์

576

นายอิสมะแอ เต๊ะแต

406008098

นิติศาสตร์

577

นางสาวยามีละห์ ขะรีทัดมา

406008099

นิติศาสตร์

578

นายอภินันท์ สะแลมัน

406008100

นิติศาสตร์

579

นางสาวซูไรยา เวาะเย๊าะ

406008101

นิติศาสตร์

580

นางสาวนารีซาร์ เจ๊ะนิ

406008102

นิติศาสตร์

581

นายสุไลมัน สะมะแอ

406008103

นิติศาสตร์

582

นายอาลิฟ หะยีดือราซิ

406008104

นิติศาสตร์

583

นายมูฮัมมัดฮิลมีย์ เจ๊ะตาเหร์

406008105

นิติศาสตร์

584

นางสาวสารีป๊ะห์ อาแวยามู

406008106

นิติศาสตร์

585

นางสาวนูรีมา

406008107

นิติศาสตร์

586

นายมูหัมหมัดฟัดลัน สนิ

406008108

นิติศาสตร์

587

นายฮัมดัน มูซอ

406008109

นิติศาสตร์

588

นางสาวซูรีนา หะยียามา

406008110

นิติศาสตร์

589

นางสาวนูรุซะนา เจ๊ะหะ

406008111

นิติศาสตร์

590

นางสาวต่วนฟาซียะ ยายอ

406008112

นิติศาสตร์

591

นางสาวจาวารี สะดี

406008113

นิติศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

เวาะและ

รหัสนักศึกษา

592

นางสาวนัญมี อาแด

406008114

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
นิติศาสตร์

593

นางสาวอานีซา ลาเตะ

406008115

นิติศาสตร์

594

นายอานัฟ มะเกะ

406008116

นิติศาสตร์

595

นางสาวอรอุมา เส็นโสบ

406008201

นิติศาสตร์

596

นางสาวฮาลีเมาะห์ วานิ

406008202

นิติศาสตร์

597

นางสาวซูไฮนัน สือรีกือจิ

406008203

นิติศาสตร์

598

นายอบุลอะลา มาลิยัน

406008204

นิติศาสตร์

599

นายนูรอัสวัน บินอาหลี

406008205

นิติศาสตร์

600

นางสาวณัฐกานต์ จิตมณี

406008206

นิติศาสตร์

601

นางสาวกัญญารัตน์ ถานองบัว

406008207

นิติศาสตร์

602

นางสาวมารีนิง มะรีเป็น

406008212

นิติศาสตร์

603

นางสาวมัยมูน โตะเยาะเตะ

406008213

นิติศาสตร์

604

นางสาวนูรฮาซีกีน ดีเยาะ

406008214

นิติศาสตร์

605

นายวัลอิลฮัม แวดอเลาะ

406008215

นิติศาสตร์

606

นายไซฟุรดีน เจะอาแว

406008221

นิติศาสตร์

607

นางสาวโศรยา สะนิ

406008223

นิติศาสตร์

608

นางสาวสูฟียะห์ อาเเว

406011001

ภาษาไทย ศศ.บ.

609

นางสาวแวซารีปะห์ ซือกือรอง

406011002

ภาษาไทย ศศ.บ.

610

นางสาวซัลวา แวววรรณจิตร

406011003

ภาษาไทย ศศ.บ.

611

นางสาวมารีนา แปเฮาะอีเล

406011004

ภาษาไทย ศศ.บ.

612

นางสาวนูรซูฮาดา เจ๊ะมะ

406011005

ภาษาไทย ศศ.บ.

613

นางสาวอานีซะห์ เฮะ

406011006

ภาษาไทย ศศ.บ.

614

นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ

406011007

ภาษาไทย ศศ.บ.

615

นางสาวฮายาตี ดอแต

406011008

ภาษาไทย ศศ.บ.

616

นางสาวนูรีซัน วะทา

406011009

ภาษาไทย ศศ.บ.

617

นางสาวโซเฟียนี อาลีมีเน๊าะ

406011010

ภาษาไทย ศศ.บ.

618

นางสาวอาซีซะห์ สาและ

406011011

ภาษาไทย ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

619

นางสาวซอลีฮะ กอและ

406011012

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาไทย ศศ.บ.

620

นางสาวซารีนะ เจ๊ะมะ

406011013

ภาษาไทย ศศ.บ.

621

นางสาวสีตีฮายัร บุญญา

406011014

ภาษาไทย ศศ.บ.

622

นางสาวอานีตา มามะ

406011015

ภาษาไทย ศศ.บ.

623

นางสาวนูรนัจมีย์ ปาตง

406011016

ภาษาไทย ศศ.บ.

624

นางสาวโนร์ฮาดีร่า สะมาแอ

406011017

ภาษาไทย ศศ.บ.

625

นายศักดิ์มนตรี สาเมาะสะอิแม

406011018

ภาษาไทย ศศ.บ.

626

นายนิมะ ต่วนลอโมง

406011019

ภาษาไทย ศศ.บ.

627

นางสาวฮันนาน เจะแมเราะ

406011020

ภาษาไทย ศศ.บ.

628

นายรอฟันดี อุเซ็ง

406011021

ภาษาไทย ศศ.บ.

629

นางสาวนินาตาซาร์ นิม๊ะ

406011022

ภาษาไทย ศศ.บ.

630

นายนันทวัฒน์ เจ๊ะอารง

406011023

ภาษาไทย ศศ.บ.

631

นางสาวนูรีซัน ซีเด๊ะ

406011024

ภาษาไทย ศศ.บ.

632

นางสาวอิลฮาม มูนะ

406011025

ภาษาไทย ศศ.บ.

633

นางสาวอารีณา ชูโกล

406011026

ภาษาไทย ศศ.บ.

634

นางสาวหายาตี วานิ

406011027

ภาษาไทย ศศ.บ.

635

นางสาวมาซีเตาะ อาเเวนุ๊

406011028

ภาษาไทย ศศ.บ.

636

นางสาวอามานี เจะหามะ

406011029

ภาษาไทย ศศ.บ.

637

นางสาวนิยดา ยอดดี

406011030

ภาษาไทย ศศ.บ.

638

นางสาวอาลาวียะ แวนิ

406011031

ภาษาไทย ศศ.บ.

639

นางสาวซานีดะห์ แวกาเดร์

406011032

ภาษาไทย ศศ.บ.

640

นายอัสรี สามะ

406011033

ภาษาไทย ศศ.บ.

641

นางสาวมาเรียม อาแว

406011034

ภาษาไทย ศศ.บ.

642

นางสาวนูร์อามานี เปาะเฮง

406011035

ภาษาไทย ศศ.บ.

643

นางสาวนูรมา ดือราอิง

406011036

ภาษาไทย ศศ.บ.

644

นางสาวนัซรินทร์ โต๊ะเด็ง

406011037

ภาษาไทย ศศ.บ.

645

นางสาวซูไรดา ดือมอง

406011038

ภาษาไทย ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

646

นางสาวนูรฮาฟีซัน เจ๊ะหลง

406011039

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาไทย ศศ.บ.

647

นางสาวรุสมีซัน ดอเลาะ

406011040

ภาษาไทย ศศ.บ.

648

นางสาวขวัญยี่หวา มะสะ

406011042

ภาษาไทย ศศ.บ.

649

นางสาวฟาตีเมาะ แวบือราเฮง

406011043

ภาษาไทย ศศ.บ.

650

นางสาวอัซมาร์ มีเหาะ

406011044

ภาษาไทย ศศ.บ.

651

นางสาวนัสริน อามานะกุล

406011045

ภาษาไทย ศศ.บ.

652

นางสาวภควรรณ จันทรัตน์

406011046

ภาษาไทย ศศ.บ.

653

นางสาวนูรอีลฮัม ดือราแม

406011047

ภาษาไทย ศศ.บ.

654

นางสาวฮามีละห์ มาแฮ

406011048

ภาษาไทย ศศ.บ.

655

นางสาวนูรเกาซัตย์ สะนิ

406011049

ภาษาไทย ศศ.บ.

656

นางสาวนูรีฮัน เซ็ง

406011050

ภาษาไทย ศศ.บ.

657

นางสาวเบญจวรรณ เลขมาศ

406007001

รัฐประศาสนศาสตร์

658

นางสาวธนาภรณ์ บุญมาก

406007002

รัฐประศาสนศาสตร์

659

นางสาวนูร์ดีนี มะหะมะ

406007003

รัฐประศาสนศาสตร์

660

นางสาวซาวานีย์ มานะอิสสระ

406007004

รัฐประศาสนศาสตร์

661

นางสาวณัฐการณ์ ชุมอ่อน

406007005

รัฐประศาสนศาสตร์

662

นางสาวมูนา อาเเว

406007006

รัฐประศาสนศาสตร์

663

นายฟิรดาว มะนอร์

406007007

รัฐประศาสนศาสตร์

664

นางสาวโนรฟิรดาว ดาโอ๊ะ

406007008

รัฐประศาสนศาสตร์

665

นางสาวอาฟีณีย์ อาแซ

406007009

รัฐประศาสนศาสตร์

666

นายสุวิทย์ เจ๊ะมะ

406007010

รัฐประศาสนศาสตร์

667

นางสาวนุรไอซา บือราเฮง

406007011

รัฐประศาสนศาสตร์

668

นางสาวนูรีซัน เจ๊ะน๊ะ

406007013

รัฐประศาสนศาสตร์

669

นายศิรินันท์ เสกสรรค์

406007014

รัฐประศาสนศาสตร์

670

นายรอมฎอน มูฮามัดซอรี

406007015

รัฐประศาสนศาสตร์

671

นายอนัส มหินทราภรณ์

406007016

รัฐประศาสนศาสตร์

672

นายซัยฟูดีน มามะ

406007017

รัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

673

นางสาวอาซีเย๊าะ มะแซ

406007018

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
รัฐประศาสนศาสตร์

674

นางสาวนูรฮายาตี ยามา

406007019

รัฐประศาสนศาสตร์

675

นางสาวมิรฮัม มะยุ

406007022

รัฐประศาสนศาสตร์

676

นายหมัดตัรมีซี ดอยอโละโมะ

406007023

รัฐประศาสนศาสตร์

677

นายมะอีซัน อาแว

406007024

รัฐประศาสนศาสตร์

678

นายคอยรูน กาลมิตรกาญจน์

406007025

รัฐประศาสนศาสตร์

679

นางสาวซูรายา บินอารี

406007026

รัฐประศาสนศาสตร์

680

นางสาวเชษฐ์ธิดา เหนาะบู

406007027

รัฐประศาสนศาสตร์

681

นายมูฮาหมัดซัยฟูล หะยียูโซ๊ะ

406007030

รัฐประศาสนศาสตร์

682

นางสาวสะรีนา กอฮิง

406007031

รัฐประศาสนศาสตร์

683

นางสาวนารีมาลย์ บือแน

406007032

รัฐประศาสนศาสตร์

684

นางสาวซาฮารอ มะลี

406007033

รัฐประศาสนศาสตร์

685

นายมูฮัมหมัดฟาอิฟ บือราเฮง

406007034

รัฐประศาสนศาสตร์

686

นางสาวอารีรัตน์ สว่างนิพันธ์

406007035

รัฐประศาสนศาสตร์

687

นางสาวซูฟีดา ปูโร๊ะ

406007036

รัฐประศาสนศาสตร์

688

นางสาวโนรอัย สาแม

406007037

รัฐประศาสนศาสตร์

689

นางสาวอุมาภรณ์ นวลนิล

406007038

รัฐประศาสนศาสตร์

690

นางสาวนูรีดา เจะหะมะ

406007039

รัฐประศาสนศาสตร์

691

นางสาวฟาตีฮะห์ ปูติ

406007040

รัฐประศาสนศาสตร์

692

นางสาวโนร์ฮายาตี มะนอ

406007041

รัฐประศาสนศาสตร์

693

นายซอฟรอน สะอุ

406007042

รัฐประศาสนศาสตร์

694

นายซรัณ มะแซ

406007043

รัฐประศาสนศาสตร์

695

นางสาวอาแอเสาะ ยามา

406007044

รัฐประศาสนศาสตร์

696

นายอิมรอน สะมอรี

406007045

รัฐประศาสนศาสตร์

697

นายอาลีฟ สะแต

406007137

รัฐประศาสนศาสตร์

698

นายอาลีฟ บินสาหะ

406007138

รัฐประศาสนศาสตร์

699

นายฟัตฮุดดีน ดีเยาะ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

406023001

การพัฒนาชุมชน

700

นางสาววันอารีนีย์ สาตาลี

406023002

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

701

นางสาวโนรวานีตา กาพอ

406023003

การพัฒนาชุมชน

702

นายอับดุลเราะห์มาน เง๊าะ

406023004

การพัฒนาชุมชน

703

นางสาวคอมซะห์ บูละ

406023005

การพัฒนาชุมชน

704

นางสาวดาริษา ดาเด๊ะ

406023007

การพัฒนาชุมชน

705

นางสาวนิแวเสาะ เตาะสาตู

406023008

การพัฒนาชุมชน

706

นายนัซรู แวละนิง

406023091

การพัฒนาชุมชน

707

นายมะยุกิฟรี ตาเฮ

406023092

การพัฒนาชุมชน

708

นายอับดุลฮาเล็ม สาแม

406023093

การพัฒนาชุมชน

709

นางสาวซาลีลา เง๊าะ

406023094

การพัฒนาชุมชน

710

นายอาซัน อิตา

406023095

การพัฒนาชุมชน

711

นางสาวฮัซลินดา วาเลาะ

406023096

การพัฒนาชุมชน

712

นางสาวนูรีดา กือจิ

406023097

การพัฒนาชุมชน

713

นางสาวนิมัสมีรา ดอกา

406023098

การพัฒนาชุมชน

714

นางสาวซาฮีลา สาและ

406023099

การพัฒนาชุมชน

715

นายคอเล็ด การี

406023100

การพัฒนาชุมชน

716

นางสาวอาซีซ๊ะ ดาอีซอ

406023101

การพัฒนาชุมชน

717

นางสาวฟิรดาวว์ จินตรา

406023102

การพัฒนาชุมชน

718

นางสาวซัลมี กอเดร์

406023103

การพัฒนาชุมชน

719

นางสาวอาฟีดา สาอิ

406023104

การพัฒนาชุมชน

720

นางสาวนูรีฮา ยูโซะ

406023105

การพัฒนาชุมชน

721

นางสาวนุรอีมาน ประดู่

406023106

การพัฒนาชุมชน

722

นางสาวคอดีเยาะห์ ลอเด็ง

406023107

การพัฒนาชุมชน

723

นางสาวโนฟาตีนี ดาโอ๊ะ

406023108

การพัฒนาชุมชน

724

นางสาวซัยนับ บินยูนุ

406023109

การพัฒนาชุมชน

725

นางสาวนูรอัยนีย์ จาหลง

406023110

การพัฒนาชุมชน

726

นางสาวฟิรดาว สีแต

406023111

การพัฒนาชุมชน

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

727

นางสาวฟาตอนะห์ มะ

406023112

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
การพัฒนาชุมชน

728

นางสาวนัสนีน ลามอซีเด๊ะ

406023113

การพัฒนาชุมชน

729

นางสาววาฮาดา สามานุงซา

406023114

การพัฒนาชุมชน

730

นางสาวซูไฮฮัน ดอเล๊าะ

406023115

การพัฒนาชุมชน

731

นางสาวมาเรียม สาหาด

406023116

การพัฒนาชุมชน

732

นางสาวซาฮูรา เจะโซะ

406023117

การพัฒนาชุมชน

733

นางสาวนูรฮายาตี วานิ

406023118

การพัฒนาชุมชน

734

นางสาวนิดาลักษณ์ นิมะ

406023119

การพัฒนาชุมชน

735

นางสาววันฮุสนา วาโด

406023120

การพัฒนาชุมชน

736

นางสาวนูร์อัซมาร์ เจ๊ะเล๊าะ

406023121

การพัฒนาชุมชน

737

นางสาวนัฐฐิณี ยามา

406023122

การพัฒนาชุมชน

738

นางสาวแวรอฮันนี เเบรอ

406023123

การพัฒนาชุมชน

739

นางสาวนูรอัยณี ยูโซ๊ะ

406023124

การพัฒนาชุมชน

740

นายซอลาฮูดดีน เปาะเยาะ

406006033

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

741

นายอะห์หมัด จูแซ

406006039

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

742

นายมะสุกรี ดาโอะ

406006041

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

743

นางสาวนูรฮายาตี มาหะมะ

406006044

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

744

นายอุสมาน อาบูบาซา

406006046

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

745

นายฮีซาน มะดือเระ

406006047

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

746

นางสาวซูวานี โต๊ะแวมะ

406006048

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

747

นางสาวฮุสนา ดือราแม

406006049

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

748

นางสาวบัดรียะห์ มาแจ

406006050

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

749

นางสาวรอสมี กานุงมิง

406006051

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

750

นางสาวสุวรรณี วาแต

406006052

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

751

นายอนัส ปานาวา

406006053

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

752

นางสาวนูรีซะห์ สะอุ

406006054

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

753

นางสาวรออีสะห์ เกาะเฮง

406006055

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

754

นางสาวฟิรดา อาแวบือซา

406006056

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

755

นางสาวซูวัยบ๊ะ เจ๊ะกอ

406006057

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

756

นางสาวอานิส แวเด็ง

406006058

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

757

นางสาวสุไรดา มาเเลจะนะ

406006059

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

758

นางสาวมารีแย สาแลบิง

406006060

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

759

นางสาวซาฟีนี เสนสะนา

406006061

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

760

นางสาวซารีป๊ะ มะแซ

406006062

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

761

นางสาวฮาซีนี สันบากอ

406006063

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

762

นางสาวซอบารียะห์ สนิ

406006064

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

763

นางสาวสุนิดา ด๊ะตอ

406006065

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

764

นางสาวนุร์ฮีดายะห์ สนิ

406006066

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

765

นางสาวนาลีนี วาโซ๊ะ

406006067

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

766

นางสาวอารอฟียะห์ แวบือซา

406006068

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

767

นางสาวซาร่า นฤชิต

406006069

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

768

นางสาวอิสซาน แวหะมะ

406006070

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

769

นางสาวนุรไอนา เจะเตะ

406006071

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

770

นางสาวซอฟยา ดอลอ

406006072

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

771

นางสาวมารียาณี สาเมาะ

406006073

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

772

นายมาหามะ สาเเละ

406006074

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

773

นางสาวกัสวาตีย์ กอแล

406006075

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

774

นายอัมรินทร์ ดารีอีโซ๊ะ

406006076

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

775

นางสาวอัลวานีย์ ยามา

406006077

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

776

นางสาวอาห์ลัน มะดะ

406006079

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

777

นางสาวฮัสนะ สาและ

406006080

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

778

นางสาวรุสมีณี อารง

406006081

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

779

นางสาวฟาซีลา สะแต

406006082

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

780

นางสาวซูรียา เจ๊ะนุห์

406006083

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

781

นายอิกรอมี สือกะจิ

406006084

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

782

นายอามีน เจ๊ะหลง

406006085

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

783

นางสาวแวคอมเสาะห์ เตะโระ

406006086

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

784

นางสาวซีตีอัยเซาะ บือซา

406006087

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

785

นางสาวบุษรา แตมะ

406006088

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

786

นางสาวอามีเราะ เจะแม

406006089

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

787

นางสาวซารีนา เจะมะ

406007046

รัฐประศาสนศาสตร์

788

นางสาวสุดารัตน์ อาหมัด

406007047

รัฐประศาสนศาสตร์

789

นายณัฐพงศ์ ขาเหลือ

406007048

รัฐประศาสนศาสตร์

790

นางสาวขนิดา พิกุลทอง

406007049

รัฐประศาสนศาสตร์

791

นางสาวปาอีย๊ะ วานิ

406007050

รัฐประศาสนศาสตร์

792

นางสาวอาซูรา นาแซ

406007051

รัฐประศาสนศาสตร์

793

นางสาวกมลวรรณ จันทร์งาม

406007052

รัฐประศาสนศาสตร์

794

นางสาวอิลฮาม บิโย

406007053

รัฐประศาสนศาสตร์

795

นางสาวชลลดา เถาวัลย์

406007054

รัฐประศาสนศาสตร์

796

นางสาวซาฟียะห์ ดอกา

406007055

รัฐประศาสนศาสตร์

797

นายซุลกูรไน วาแต

406007056

รัฐประศาสนศาสตร์

798

นางสาวซะห์รานี สมาแอ

406007057

รัฐประศาสนศาสตร์

799

นายมูฮามัดอามีลอากราม มาหะมะ

406007058

รัฐประศาสนศาสตร์

800

นางสาวนิปีซะ ยายอ

406007059

รัฐประศาสนศาสตร์

801

นางสาวอัสมาจ โต๊ะโละ

406007060

รัฐประศาสนศาสตร์

802

นายมุสลิม อายะมาโซ

406007061

รัฐประศาสนศาสตร์

803

นางสาวนูรีตา สาแม

406007062

รัฐประศาสนศาสตร์

804

นางสาวฟิรดาวส์ มะเซ็ง

406007063

รัฐประศาสนศาสตร์

805

นางสาวคอดีเย๊าะ ดิง

406007064

รัฐประศาสนศาสตร์

806

นายฟานดี้ สามะ

406007065

รัฐประศาสนศาสตร์

807

นายอามรี กะเต๊ะ

406007066

รัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

808

นางสาวรุ่งนภา รอดด้วง

406007067

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
รัฐประศาสนศาสตร์

809

นางสาวนูรอายานี มีระยะ

406007068

รัฐประศาสนศาสตร์

810

นางสาวฮุสนา บากา

406007069

รัฐประศาสนศาสตร์

811

นางสาวนูรมี ทากือแน

406007070

รัฐประศาสนศาสตร์

812

นางสาวมารีนา ดอเลาะมินารอ

406007071

รัฐประศาสนศาสตร์

813

นางสาวนัสบะห์ ปูสาอะ

406007072

รัฐประศาสนศาสตร์

814

นางสาวตัสนีม ราชชารอง

406007073

รัฐประศาสนศาสตร์

815

นางสาวโซฟียะห์ ดอสะ

406007074

รัฐประศาสนศาสตร์

816

นายซูดีมัน ลิแจ

406007075

รัฐประศาสนศาสตร์

817

นางสาวอัสวารี ยูโซ๊ะ

406007076

รัฐประศาสนศาสตร์

818

นางสาวโซเฟีย มะลือกะ

406007077

รัฐประศาสนศาสตร์

819

นางสาวซูไวบะห์ มูซอ

406007078

รัฐประศาสนศาสตร์

820

นางสาวนอร์มาลา อนันต์ชลธี

406007079

รัฐประศาสนศาสตร์

821

นางสาวนูรอาตีกะห์ บินดิง

406007080

รัฐประศาสนศาสตร์

822

นางสาวต่วนฆอยรียะห์ ตีงี

406007081

รัฐประศาสนศาสตร์

823

นายอาริฟฟิน โต๊ะมิง

406007082

รัฐประศาสนศาสตร์

824

นางสาวรุสนา หะยีโซะ

406007083

รัฐประศาสนศาสตร์

825

นางสาวซูไฮ เจะแว

406007084

รัฐประศาสนศาสตร์

826

นายอารุซลัน สือแม

406007085

รัฐประศาสนศาสตร์

827

นางสาวอานีตา มะแซ

406007086

รัฐประศาสนศาสตร์

828

นายอับดุลอาลีฟ บือฮะ

406007087

รัฐประศาสนศาสตร์

829

นายอัสรี ยูโซะ

406007088

รัฐประศาสนศาสตร์

830

นางสาวโนรพัซริน บูละ

406007089

รัฐประศาสนศาสตร์

831

นายอันวาร์ หะยียูโซะ

406007090

รัฐประศาสนศาสตร์

832

นางสาวนายีหะฮ์ ดือราเเม

406007091

รัฐประศาสนศาสตร์

833

นายอลีฟ มะมิง

406007092

รัฐประศาสนศาสตร์

834

นางสาวนารีมะห์ ลือแมสาและ

406007093

รัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

835

นางสาวนุรยานา เซ็งเมาะ

406007094

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
รัฐประศาสนศาสตร์

836

นางสาวอิสมานี บุดี

406007095

รัฐประศาสนศาสตร์

837

นายมูฮาหมัดชารีฟ ดาหะมิ

406007096

รัฐประศาสนศาสตร์

838

นายอลิสร์ ลาเตะ

406007097

รัฐประศาสนศาสตร์

839

นางสาวไซนูนี ดอเลาะ

406007098

รัฐประศาสนศาสตร์

836

นางสาวนูรีซัน ซาแม

406007099

รัฐประศาสนศาสตร์

837

นางสาวศรีฟานี มะดง

406007100

รัฐประศาสนศาสตร์

838

นางสาวซุลฟาตา อาแว

406007101

รัฐประศาสนศาสตร์

839

นายต่วนซอฟวาน กูจิ

406007102

รัฐประศาสนศาสตร์

840

นางสาวอัฟนาร์ เจ๊ะมิง

406007103

รัฐประศาสนศาสตร์

841

นางสาวนาซูฟาร์ มะทา

406007104

รัฐประศาสนศาสตร์

842

นางสาวพาตีเมาะ รามัน

406007105

รัฐประศาสนศาสตร์

843

นายสาฟาริ ซารีเดะ

406007106

รัฐประศาสนศาสตร์

844

นางสาวชลธิดา หามะ

406007107

รัฐประศาสนศาสตร์

845

นางสาวลัยลา บาราเฮง

406007108

รัฐประศาสนศาสตร์

846

นางสาวรุสนีญา เปี่ยมใจจิ

406007109

รัฐประศาสนศาสตร์

847

นายรุสลัน ดือราแม

406007110

รัฐประศาสนศาสตร์

848

นางสาวฟาซียะห์ สาเหาะ

406007111

รัฐประศาสนศาสตร์

849

นายมุฟตี มะเล๊าะ

406007112

รัฐประศาสนศาสตร์

850

นางสาวอามีตา ยูโซะ

406007113

รัฐประศาสนศาสตร์

851

นางสาวอัสมะห์ เจะโยะ

406007114

รัฐประศาสนศาสตร์

852

นางสาวนภาวรรณ ยอดยิ่ง

406007115

รัฐประศาสนศาสตร์

853

นายอับดุลเราะมาน อาแวกือจิ

406007116

รัฐประศาสนศาสตร์

854

นายอัลรอฟิอ์ สะมะแอ

406007117

รัฐประศาสนศาสตร์

855

นางสาวอัสมาอ์ ดออะ

406007118

รัฐประศาสนศาสตร์

856

นางสาวอามีรา เวาะและ

406007119

รัฐประศาสนศาสตร์

857

นางสาวนภาวี มณีจันสุข

406007120

รัฐประศาสนศาสตร์
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รหัสนักศึกษา

858

นายมูอาฟีร์ และแย

406007121

สาขาวิชา
(กลุ่มพื้นฐาน)
รัฐประศาสนศาสตร์

859

นางสาวนันทิกานต์ ลาเย็น

406007122

รัฐประศาสนศาสตร์

860

นางสาวมารียะห์ เจะดือราแม

406007123

รัฐประศาสนศาสตร์

861

นายนิฟาฏิร โว๊ะนิเน็ง

406007124

รัฐประศาสนศาสตร์

862

นายอาแว กาซอ

406007125

รัฐประศาสนศาสตร์

863

นางสาวนัศรินทร์ ตาเยะ

406007126

รัฐประศาสนศาสตร์

864

นายนซาอีย์ ดือราแม

406007127

รัฐประศาสนศาสตร์

865

นายมะรูดิง เจ๊ะโด

406007128

รัฐประศาสนศาสตร์

866

นายมามะสุกี วาหะ

406007129

รัฐประศาสนศาสตร์

867

นายกิตติศักดิ์ จดจา

406007130

รัฐประศาสนศาสตร์

868

นายฟิกรี อะตะบู

406007131

รัฐประศาสนศาสตร์

869

นางสาวนูรูล เจะและ

406007132

รัฐประศาสนศาสตร์

870

นายอัซรอฟ มาปะ

406007133

รัฐประศาสนศาสตร์

871

นายอับดุลมุหฮ์ซี เจะกายอ

406007134

รัฐประศาสนศาสตร์

872

นายมะยูสัน หะยีอับดุลรอมัน

406007135

รัฐประศาสนศาสตร์

873

นางสาวนิฮายาตี สาเม๊าะ

406007136

รัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล นักศึกษา

รหัสนักศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560
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.)
 ภาษาจีน
 ภาษามลายู(คบ.)  ภาษามลายู(ศศ.บ.)
 การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์
 สังคมศึกษา
 สารสนเทศศาสตร์  การออกแบบศิลปกรรม

 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 ภาษาอาหรับ
 รัฐประศาสนศาสตร์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆต่อโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ประเด็นด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
2.3 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
2.4 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
3. ประเด็นด้านคุณภาพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..........................................

