คำนำ
กิจ กรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาใหม่ เป็นกิ จกรรมพัฒ นานัก ศึกษาได้รับ การจั ดสรรงบประมาณจาก
งบ กศ.ปช.จานวน 21,600 บาท ดาเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระยะเวลาในการจัด กิจกรรมจานวน 1 วัน คือ วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมพิธีการแนะนาและแนะแนวการใช้
ชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์กล่าว
ต้อนรับและให้แง่คิด ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมพบปะอาจารย์ ที่ปรึกษาโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบปะอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม พื้ น ฐานของสาขาต่ า งๆ โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะท่ า นนั้ น ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิล ปวัฒ นธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
กิจ กรรมปฐมนิ เทศสามารถอ านวยประโยชน์แ ก่นั กศึ กษาชั้ นปีที่ 1 เพื่อ เป็น แนวทางตลอดการใช้ ชีวิ ตใน
สถาบันอุดมศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการดาเนินการปฐมนิเทศนั กศึกษาศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 จะสามารถเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมลักษณะเดียวกันต่อไป

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ควรได้รับการเอาใจใส่ช่ วยเหลือดูแลเพราะเป็นช่วงเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงหรือรอยต่อของชีวิต มีความจาเป็นต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านรูปแบบการเรียน
การสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยม การใช้ชีวิตที่ต้องจากบ้านเกิดมาโดยไม่มีครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
การพัฒนาตนเองเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถให้มากที่สุดเพื่อได้เปรียบในการแข่งขัน
ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว เพราะฉะนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจโดยการแนะแนวเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับนักศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา อันจะ
ทาให้นักศึกษาที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ตนเรียน
เกิดความผูกพันกับสถาบัน ครูบาอาจารย์ และรุ่นพี่ และทาให้นักศึกษาเรียนจบตลอดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นความสาคัญในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกาหนด
เป็นกิจกรรมในแผนการดาเนินงานพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาอย่างถูกต้อง
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 974 คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาพรวมร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ตัวชี้วัดผลผลิต
มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของจานวนทั้งหมด
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
- ตัวชี้วัดผลกระทบ
นักศึกษาได้รับการยอมรับ
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วิธีการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น facebook จอ LED หน้าหมาวิทยาลัย ไวนิล เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะให้ทราบ
อย่างทั่วถึง
รูปแบบกิจกรรม
- กล่าวโอวาทและกล่าวต้อนรับโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวโอวาทและกล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวต้อนรับโดยประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุดของแต่ละสาขาวิชา เพื่อ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นขวัญและกาลังใจในการเรียนของนักศึกษา
มอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็น
ตัวอย่างด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้านการทากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มพื้นฐานการเรียน (Home room) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบปะพูดคุยกัน ทาความรู้จัก ตกลงร่วมกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาอย่างถูกต้อง
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย

3

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฐมนิเทศนักศึกษา หมายถึง?
ปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย หรือคณะ สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ใน
แต่ละภาคปีการศึกษา เพื่อเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดบรรยายจากวิทยากรที่ผู้จัดจัดเตรียมมา มี
เนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นการแนะนามหาวิทยาลัย หรือเป็นการปฐมฤกษ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่
การศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนักศึกษาแล้ว ในบางมหาวิทยาลัยบางคณะยังมีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ของนักศึกษาเช่นกัน เนื่องมองเห็นว่าผู้ปกครองเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้พัฒนานักศึกษาที่ดีได้ ทาให้ผู้ปกครอง
มีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการ การดูแลนักศึกษา รวมทั้งบริการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อัน
จะทาให้เกิดการเข้าใจตรงกันในด้านต่างๆ ทาให้ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับสถาบันและคณะที่นักศึกษาหรือ
บุตรหลานเล่าเรียนอยู่มากขึ้น อันจะทาให้เกิดความเชื่องมั่นในสถาบันนั้นๆ ว่าจะสามารถดูแลบุตรหลาน ใน
ระหว่างที่บุตรหลานของเขาศึกษาในสถาบันนั้นตลอดหลักสูตร
จัดขึ้นเพื่ออะไร
ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (คู่มือหลักประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2554, 66) ได้กาหนดให้
ทุกสถาบันการศึกษาจัดบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างครบถ้วน เช่น การบริการการแนะแนวและการให้
คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จึงถึงเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้
นักศึกษาได้ทาความรู้จักกับสถานที่ หรือทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของทาง
มหาวิทยาลัย และได้ตระหนักถึงความสาคัญของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถาบันหรือที่ให้เราเรียนรู้
ศึกษาตลอดการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทาความรู้จัก และเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่
แล้ว อาจจะมีบรรยายความรู้หรือสิ่งดีๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ทักษะการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยมอบ
ให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของแต่ละสถาบันแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกันไป แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาจัดจัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือก่อนมีการลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษา
รวมทั้งผู้ปกครองได้ทาความรู้จักและเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าสู่การศึกษานั่นเอง
การปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
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หลายท่านอาจมีการสงสัยว่า บางสถาบันทาไมมีการปฐมนิเทศหลายครั้ง กล่าวคือ มีทั้งการปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ บางแห่งมีการปฐมนิเทศสาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท ปฐมนิเทศหอพัก เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วแต่สถาบันจะเล็งเห็นความสาคัญและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากแต่ละคณะมี
นโยบายและศาสตร์ที่แตกต่างกัน และการปฐมนิเทศในแต่ละครั้งนั้น ล้วนแล้วเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลไกการดูแล การให้คาปรึกษา จะเห็นยิ่งมีการปฐมนิเทศในระดับเล็ก เช่น หอพัก เป็นต้น ก็จะเป็นการทา
ความเข้าใจ และเกิดความแน่นแฟ้น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างเข้าใจกัน เพราะฉะนั้น การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่สถานศึกษาจัดขึ้นมาล้วนแล้วมีประโยชน์กับนักศึกษาทั้งสิ้น
นักศึกษาใหม่ได้อะไรกับกิจกรรมนี้บ้าง
กิจกรรมปฐมนิเทศในแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานภาพของนักศึกษา
และเป้าหมายวัตถุประสงค์ของผู้จัด เช่น หากสถานศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาปีหนึ่งเล็งเห็นความสาคัญของการ
มีคุณธรรมจริยธรรม สถาบันก็จะสอดแทรกกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรว่าด้วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แต่
โดยหลักๆ แล้ว การปฐมนิเทศนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. การแนะนาสถานศึกษา เช่น ประวัตมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ สถานที่ต่างๆ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บริการต่างๆ ที่มีในมหาวิทยาลัย
2. สวัสดิการของนักศึกษา
3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
4. ระบบการจัดการเรียนการสอน
5. ผลงานของนักศึกษา
6. การแสดงของรุ่นพี่
7. การบรรยายให้ความรู้
8. การพบปะคณาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ฯลฯ
เพราะฉะนั้น กิจกรรมปฐมนิเทศก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายอันจะนาไปสู่ประโยชน์ของนักศึกษาใหม่
เช่น ทาให้ได้รู้จักมหาวิทยาลัย และคณะที่ตัวเองกาลังจะศึกษามากขึ้น เล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของการ
ได้เป็นนักศึกษาในสถาบันที่ตัวเองเรียนอยู่ และได้ภูมิใจในการเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การด าเนิ น การกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ได้ดาเนินการเป็นเวลา 1 วันเต็ม คือ วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมหลัง
เล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบไปด้วยกิจกรรรมหลัก ดังต่อไปนี้
- กล่าวโอวาทและกล่าวต้อนรับ โดยบุคคลดังต่อไปนี้
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานคณบดี และรองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย คือ
รองคณะบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ประธานหลักสูตร 13 สาขาวิชา
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุดของแต่ละสาขาวิชา
มอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ของแต่ละกลุ่มพื้นฐาน
รายละเอียดการดาเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ใช้หลักกระบวนการทางาน PDCA เพื่อให้เกิดการทางานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
ครั้งที่ 1
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการ
นักศึกษาเพื่อกาหนดวัน และรูปแบบของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มีมติที่ประชุม ดังนี้
ระยะเวลาในการจัด 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมในงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้จักกับคณะเพิ่มมากขึ้น มีการแนะนา
คณาจารย์ และฝ่ายบริหารต่างๆ ของคณะ
ให้มีกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การบริการการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพ และให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์มากที่สุด
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมีมติให้นักวิชาการศึกษา ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาดาเนินการเป็น
หลัก ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การเตรียมเอกสารที่จะแจกในงานปฐมนิเทศ
ครั้งที่ 2
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ประชุมนักศึกษาช่วยงาน โดยเรียนเชิญสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหลัก
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทาในวันงาน ประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1. ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
2. พิธีกร
3. สวัสดิการ
4. ความเป็นระเบียบและการควบคุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
5. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
2. ดาเนินการ (Do)
การลงมือปฏิบัติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ การเตรียมงาน และ วันปฐมนิเทศ ดังนี้
ขั้นเตรียมงาน
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาและคณาจารย์ โดยมี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ เว็บไซต์ facebook จอ LED ป้ายไวนิล หนังสือบันทึกข้อความไปยัง
ประธานหลักสูตร ประธานนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา บอร์ดประชาสัมพันธ์
ประสานงาน การประสานงานเพื่อทาบทามบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ การติดต่อจองสถานที่ห้อง
ประชุม การติดต่อวิทยากร แจ้งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรทั้ง 12
สาขาวิ ช า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยการส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ และก าหนดการของกิ จ กรรม นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้นานักศึกษา หรือนักศึกษาช่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานความรับผิดชอบ
ในงานจริง ประสานงานกับนักศึกษาที่จะขึ้นรับเกียรติบัตรบนเวที
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ระบุในโครงการ
ซึ่งรายการที่ต้องมีการจัดจ้างคือ การจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และไวนิลบนเวที อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แฟ้มเอกสาร ปากกา อาหารว่างสาหรับคณาจารย์ เป็นต้น
เตรียมเอกสาร เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมคือเอกสารที่จะแจกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน
ปฐมนิเทศ ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาสาเนาเอกสารให้ครบตาม
จานวนของนักศึกษา ซึ่งเอกสารที่แจกในวันปฐมนิเทศในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1. เอกสาร 5 ตรง 2.โครงสร้าง
การบริหารคณะ 3.คากล่าวต้อนรับของคณบดี
จัดเตรียมสถานที่ ก่อนจะถึงวันงาน 1 วัน ต้องไปจัดและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ คือ
ติดตั้งไวนิล จัดผ้า รวมทั้งขนย้ายสิ่งของที่ต้องใช้ในวันงาน
3. ตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบการท ากิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศในครั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การ 2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะการ
สั ง เกตการณ์ ป ระเมิ น สถานการณ์ ร ะหว่ า งการด าเนิ น งาน และการประเมิ น ความพึ ง พอใจและประเมิ น
ความสาเร็จในการทาโครงการ
3.1 การตรวจสอบและการประเมินระหว่างงาน คือการตั้งทีมงานสังเกตการณ์ให้ดูความ
เรี ย บร้ อยในภาพรวมของวัน จั ดงานปฐมนิ เทศ ประกอบไปด้ว ย นักวิช าการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา
รองนายกสโมสร 3 คน
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3.2 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมที่ มีต่ อ การจัด โครงการ
ปฐมนิเทศ โดยใช้แบบประเมิน 3 ตอน โดยตอนที่ 2 จะเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
4. ปรับปรุง (Action)
หลังจากที่ได้มีการกาหนดวิธีการประเมินกิจกรรมดังกล่าว ก็ได้นามาใช้ในการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ก็แบ่ งเป็น 2 ช่วง คือ แก้ไขปั ญหาทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น ปัญหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ได้นาบัตร
นั กศึ กษาเพื่อบั น ทึ กการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ผู้ สั งเกตการณ์ จะท าการแยกนัก ศึก ษาที่ไม่ ได้ นาบัตรประจ าตั ว
นักศึกษาออกจากนักศึกษาที่นาบัตรมา จากนั้น ให้ทาการลงชื่อ พร้อมรหัสนักศึกษาลงในกระดาษเพื่อบันทึก
ภายหลัง เป็นต้น ช่วงที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาโดยศึกษาปัญหาจากการทากิจกรรมก่อนหน้านี้มาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์ เช่น ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทาให้นักศึกษาไม่ทราบว่าต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางมอบหมายงานให้แก่สโมสรนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศ 2557
ฝ่าย
ฝ่ายต้อนรับ

จานวน
4

ฝ่ายรับลงทะเบียน
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สวัสดิการอาจารย์
ประสานเสียง/
หลีดเดอร์

หน้าที่
ทาหน้าที่ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ ให้คาแนะนาขั้นตอน
การลงทะเบียน และอานวยความสะดวก
การลงทะเบียนจะใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ด แบ่งงานดังนี้
1. ผู้สแกน 3 คน
2. จัดแถวๆ ละ 3 คน (รวม 9 คน) ทาหน้าที่ คือ ให้น้องๆ ปี
1 เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เตรียมบัตรนักศึกษา หันบัตร
นักศึกษาให้ง่ายต่อการสแกนให้มากที่สุด
บริการน้า/ขนม ให้กับอาจารย์ที่ร่วมงาน
ประสานเสียงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยและเพลงมาร์ชคณะ

5
รวม 31 คน
หลีดเดอร์ 11 คน
ประสานเสียง 20 คน
(หญิง 16 ชาย 4)
ประสานงานพิธีการ พิธีกร 2 คน
พิธีกรมีแล้ว คือ นัศริน ยูโซะ และ ต่วนฮัสนะ ลาดอ
- sound 4 คน
- จัดคิวการเปิดเสียงเพลงและเช็คไมค์
- เตรียมไมโครโฟนจานวน 3 อัน พร้อมขาไมค์ยาว สาหรับ
การแสดงประสานเสียง
- ผู้ช่วยพิธีกร 1 คน คอยประสานกับพิธีกร ว่าพิธีกรต้องการข้อมูลอะไรบ้าง คอย
อัพเดทสถานการณ์ เช่น คณบดีเดินทางมาถึงหรือยัง ได้เวลา
เริ่มงานหรือยัง เป็นต้น
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ดูแลความเรียบร้อย 10 คน
ภาพรวมของ
นักศึกษา

กระจายตาม 6 จุด ของห้องประชุม ประกอบไปด้วย มุม
ห้องประชุม 4 จุด ข้างๆ 2 จุด ดังนี้

แจกและเก็บใบ
ประเมิน

15 คน

บันทึกภาพ

2

- คอยดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา จัดที่นั่ง ให้นั่งแถว
หน้าให้เต็มก่อน คอยเตือนน้องๆ ไม่ให้เสียงดังระหว่างที่
อาจารย์บนเวทีพูดคุย
การเก็บใบประเมินกิจกรรม ให้รุ่นพี่ช่วยเก็บใบประเมินจาก
น้องๆ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน และจะมี
กล่องใส่แบบประเมินที่นักศึกษาส่ง โดยจะวางไว้ที่ประตู
ทางออก ให้นักศึกษาทุกคนส่งใบประเมิน
เก็บภาพบรรยากาศของงาน
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลาได้จัดงานปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กรกฎาคม ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็น
การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตระหว่างศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในการดาเนินการดังกล่าว ได้ใช้แบบประเมินผลในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการการดาเนินงานปฐมนิเทศครั้งต่อไป โดยแบบประเมินในครั้งนี้ มี 3 ตอน คือ ตอนที่
1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม และตอนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ (คาถามปลายเปิด)
จากการดาเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ทั้ ง หมด 974 คน (จาก
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ) มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งหมด 868 คน คิดเป็นร้อยละ 89.12 ของจานวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด โดยจาแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ตามเพศและจาแนกตามสาขาวิชา
ดังตาราง 1 และ ตาราง 2 ตามลาดับ
ตาราง 1 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

215

24.77

หญิง

653

75.23

รวม

868

100

จากตาราง 1 จะเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 868 คน เพศชาย 215 คน เพศหญิง 653
คน ซึง่ เพศหญิงเข้าร่วมมากกว่าเพศชาย 438 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
นอกจากนี้ยั งได้จาแนกจานวนผู้เข้าร่วมตามสาขาวิช าในแต่ละสาขาวิชา ที่แสดงจานวนนั กศึกษา
ผู้ผู้เข้าร่วม ร้อยละของผู้เข้าร่วมแต่ละสาขาจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวน
(คน)

ร้อยละ

ภาษาไทย (คบ.)

33

3.80

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

39

4.49

ภาษาอังกฤษ (คบ.)

26

3.00

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

51

5.88

ภาษาจีน

45

5.18

ภาษามลายู

43

4.95

การพัฒนาชุมชน

131

15.09

รัฐประศาสนศาสตร์

201

23.16

นิติศาสตร์

176

20.28

สังคมศึกษา

28

3.23

การออกแบบศิลปกรรม

31

3.57

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

27

3.11

สารสนเทศศาสตร์

37

4.26

868

100

รวม

จากตาราง 2 มีนักศึกษาจากสาขาวิชาทั้งหมด 13 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 100 ของจานวนสาขาวิชาทั้งหมดที่เปิดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะเห็ น ว่ า แต่ล ะสาขาวิ ช ามี จ านวนผู้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศต่า งกั น สาขาวิ ช าที่ มี ผู้ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
ปฐมนิเทศมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีจานวน 201 คิดเป็นร้อยละ 23.16 ของ
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จานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด และสาขาวิชาที่มีผู้เข้าร่วมน้อยที่ สุดคือ สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ มี
จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และด้านคุณภาพของกิจกรรม ซึ่งการประเมินครั้งนี้ ใช้แบบประเมินจานวนทั้งสิ้น 868 ชุด (เท่ากับจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ) แต่ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 688 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.26 ของ
จานวนแบบประเมินทั้งหมด จากการประมวลแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ สามารถจาแนกผู้ ตอบแบบ
ประเมินตามเพศ ดังตาราง 3
ตาราง 3 จานวนผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

163

23.7

หญิง

525

76.3

รวม

688

100.0

จากตาราง 3 จะเห็นว่า มีผู้ตอบแบบประเมินเพศชายจานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด และเพศหญิง จานวน 525 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ซึ่ง
จานวนผู้ ตอบแบบประเมิน แต่ล ะเพศ จะสอดคล้ องกับจานวนของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมในแต่ล ะเพศทั้งหมด
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เพศชายเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากจานวนนักศึกษาเพศชายมีน้อย ดังนั้น เพศชายที่
ตอบแบบสอบถามก็มีน้อยกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังได้จาแนกผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลของผู้ตอบด้วยระดับอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี และ ช่วงอายุมากกว่า 20 ปี ดังตาราง 4
ตาราง 4 จานวนผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามอายุ
ระดับอายุ

จานวน

ร้อยละ

18-20 ปี

664

96.5

มากกว่า 20 ปี

24

3.5
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ระดับอายุ

จานวน

ร้อยละ

18-20 ปี

664

96.5

มากกว่า 20 ปี

24

3.5

รวม

688

100.0

จากตาราง 4 จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับอายุอยู่ในช่วง 18-20 ปี จานวน
664 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 ของจานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุปกติของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนช่วงอายุมากกว่า 20 ปี มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของจานวนผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงอายุที่ไม่ปกติ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
หลายๆ สาเหตุที่อาจะเป็นได้ เช่น มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บางคน เคยศึกษาจากสถาบันอื่นมาก่อนแล้วกลับมาลง
สมัครใหม่ หรืออาจจะมีบางคนหยุดพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี แล้วค่อยกลับมาลงสมัครเรียน

ตาราง 5 จานวนผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวน

ร้อยละ1

ร้อยละ2

ผู้ตอบ

ผู้เข้าร่วม

ภาษาไทย (คบ.)

33

33

4.8

100.0

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

35

39

5.1

89.74

ภาษาอังกฤษ (คบ.)

24

26

3.5

92.31

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

47

51

6.8

92.16

ภาษาจีน

39

45

5.7

86.67

ภาษามลายู

37

43

5.4

86.05

การพัฒนาชุมชน

83

131

12.1

63.36
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รัฐประศาสนศาสตร์

185

201

26.9

92.04

นิติศาสตร์

92

176

13.4

52.27

สังคมศึกษา

25

28

3.6

89.29

การออกแบบศิลปกรรม

29

31

4.2

93.55

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

24

27

3.5

88.89

สารสนเทศศาสตร์

35

37

5.1

94.59

688

868

100.0

79.26

รวม
หมายเหตุ :

ร้อยละ1 หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละสาขาจากจานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
ร้อยละ2 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจากจานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดของแต่ละสาขาวิชา

จากตาราง 5 จะเห็น ว่า มีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 688 ชุด จาแนกตามสาขาวิชาซึ่ง
สาขาวิชาที่มีผู้ตอบแบบประเมินมากที่สุดคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ
26.9 ของผู้ ต อบแบบประเมิ น ทั้ ง หมด ส่ ว นสาขาวิ ช าที่ มี ผู้ ต อบแบบสอบถามน้ อ ยที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (คบ.) และสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากันคือ 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 มีตัว ชี้วัดผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมคือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ซึ่งจากตาราง 6 จะเห็นว่าความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คิดมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.35 (S.D.=0.64) ระดับความพึงพอใจระดับมากจากสเกล
1-5 ดังตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อ

1.ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร
1.1

ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การ
ให้บริการ

S.D.

ร้อยละ ความพึงพอใจ

4.30

0.65

85.92

มาก

4.45

0.58

89.00

มาก

1.2

บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต

4.35

0.62

87.00

มาก

1.3

บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว

4.20

0.70

84.00

มาก

1.4

ความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่ น การตอบ

4.22

0.67

84.40

มาก

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.26

0.66

85.20

มาก

4.31

0.68

86.24

มาก

4.42

0.62

88.40

มาก

4.32

0.71

86.40

มาก

คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนา
1.5

2.ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1

สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

2.2

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น โต๊ ะ เก้ า อี้ ระบบภาพและเสี ย ง
อื่นๆ มีความเหมาะสมเพียงพอ

2.3

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย

4.35

0.64

87.00

มาก

2.4

มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง

4.25

0.73

85.00

มาก

2.5

มีระยะเวลาที่เหมาะสม

4.22

0.71

84.40

มาก

4.45

0.60

88.93

มาก

4.33

0.62

86.60

มาก

4.37

0.61

87.40

มาก

3.ประเด็นด้านคุณภาพ
3.1

ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้บริการอย่างประทับใจ

3.2

ได้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อได้รั บบริการตรงตามความ
ต้องการ

3.3

ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

4.46

0.61

89.20

มาก

3.4

ใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้

4.46

0.58

89.20

มาก

3.5

สามารถน าความรู้ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไปใช้

4.44

0.61

88.80

มาก

ร่วมกับชีวิตประจาวัน
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3.6

ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการพบปะอาจารย์ที่
ปรึกษา
รวมค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.62

0.54

92.40

มากที่สุด

4.35

0.64

87.03

มาก

จากตารางที่ 6 สามารถจาแนกรายละเอียดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆดังนี้
1. ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร
ผลประเมิ น พบว่า ผู้ ป ระเมิน ให้ คะแนนความพึ ง พอใจประเด็ นด้ า นเจ้ า หน้า ที่ / วิท ยากรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.30 (S.D. = 0.65) จากสเกล 1-5 และประเด็นย่อยในด้านนี้มี
ทั้งหมด 5 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.20– 4.45 เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย 4.45 หัวข้อ ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ
2. ค่าเฉลี่ย 4.35 หัวข้อ บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
3. ค่าเฉลี่ย 4.26 หัวข้อ บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
4. ค่าเฉลี่ย 4.22 หัวข้อ มีความรู้ ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบคาถาม
ชี้แจงข้อสงสัย แนะนา
5. ค่าเฉลี่ย 4.20 หัวข้อ บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
2. ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
“มาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.31 (S.D. = 0.68) จากสเกล 1-5 และประเด็นย่อยในด้านนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.22– 4.42 เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย 4.42 หัวข้อ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ค่าเฉลี่ย 4.35 หัวข้อ สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
3. ค่าเฉลี่ย 4.32 หั ว ข้อ วั ส ดุ อุ ปกรณ์ เช่น โต๊ ะ เก้ า อี้ ระบบภาพและเสี ยง อื่ นๆ มี ความ
เหมาะสมเพียงพอ
4. ค่าเฉลี่ย 4.25 หัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง
5. ค่าเฉลี่ย 4.22 หัวข้อ มีระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ประเด็นด้านคุณภาพ
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ผู้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจประเด็นด้านคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ที่คะแนน
เฉลี่ย 4.45 (S.D. = 0.60) จากสเกล 1-5 และประเด็นย่อยในด้านนี้มีทั้งหมด 6 ข้อ ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.33 – 4.62 เรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย 4.62 หัวข้อ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ค่าเฉลี่ย 4.46 หัวข้อ ใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้
3. ค่าเฉลี่ย 4.46 หัวข้อ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4. ค่าเฉลี่ย 4.44 หั ว ข้ อ สามารถน าความรู้ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไปใช้ ร่ ว มกั บ
ชีวิตประจาวัน
5. ค่าเฉลี่ย 4.37 หัวข้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ
6. ค่าเฉลี่ย 4.33 หัวข้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้บริการอย่างประทับใจ
หมายเหตุ
Mean = ค่าเฉลี่ย; S.D. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑ์การวัดผล 4.51 – 5.00 = ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 = ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 = ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 = ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 = ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนสุดท้าย คือ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็ น ตามความประสงค์ของตนเองเพื่อนาไปพัฒ นาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งประเด็นโดยทั่วไปที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะชมเชย
- อยากให้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี
- สถานที่มีความเหมาะสม
- ทุกอย่างดีมาก มีความเรียบร้อยและสนุกมาก
- กิจกรรมนี้สามารถเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ที่พึ่งเข้าศึกษาในมหาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างยิ่ง
- ได้ทั้งสาระ ประโยชน์ และความเข้าใจในการนาไปใช้เป็นอย่างยิ่ง
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- มีความประทับใจมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
ด้านอาหาร
- ให้มีอาหารกลางวันด้วยและน้า
- มีบริการน้าดื่ม
ด้านกิจกรรม
- อยากให้มีกิจกรรมสันทนาการ
- อยากให้มีกิจกรรมการแสดงมากกว่านี้
- บรรยายให้ละเอียดมากขึ้น
- อยากให้มีการตั้งคาถามแล้วให้นักศึกษาตอบ ใครตอบได้ให้รางวัล ทุกคนจะได้สนใจมากยิ่งขึ้น
ด้านเวลา
- อยากให้มีเวลาพักรับประทานอาหารและเวลาละหมาดมากกว่านี้
- ใช้เวลาในการจัดนานเกินไป
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บทที่ 5
อภิปรายผลการดาเนินการ
กิจ กรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาใหม่ เป็นกิ จกรรมพัฒ นานัก ศึกษาได้รับ การจั ดสรรงบประมาณจาก
งบ กศ.ปช.จานวน 21,600 บาท ดาเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมจานวน 1 วัน คือ วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมพิธีการแนะนาและแนะแนวการใช้
ชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์กล่าว
ต้อนรับและให้แง่คิด ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบปะอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม พื้ น ฐานของสาขาต่ า งๆ โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะท่ า นนั้ น ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลการดาเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปรากฏว่า กิจกรรมนี้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทุก
ประการ คือ กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 868 คน คิดเป็นร้อยละ
89.12 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด อีกทั้ง ตัวชี้วัดที่ผลลัพธ์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการซึ่งวัดได้ “ระดับมาก” มีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 (S.D.=0.64) คิดเป็นร้อยละ
87.03
ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ตรงเวลาทาให้พิธีเปิดเริ่มช้ากว่ากาหนด
วิธีแก้ไข เลื่อนเวลาพิธีเปิดและจัดสรรเวลาให้กับผู้บริหารและประธานหลักสูตรใหม่โดยจาก
เดิมกาหนดให้พูดกล่าวต้อนรับคนละ 6 นาที ให้เหลือเพียงคนละ 5 นาที
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ได้นาบัตรนักศึกษาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีแก้ไข ทาการแยกนักศึกษาที่ไม่ได้นาบัตรประจาตัวนักศึกษาออกจากนักศึกษาที่นาบัตร
มา จากนั้นให้ทาการลงชื่อ พร้อมรหัสนักศึกษาลงในกระดาษเพื่อบันทึกภายหลัง
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ภาคผนวก

สาเนา
หนังสือราชการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร ๕1๐๐๐
ที่ คมส.308 /๒๕๕8
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

.
.

.

เรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนด
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ พบปะ และ
แนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ในการนี้ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึก ษาและศิล ปวั ฒ นธรรม จึ งขอเรี ยนเชิ ญคณาจารย์ ทุก ท่า น
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยกาหนดให้คณาจารย์
สวมชุดบาติก ประจ าคณะหากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่มี ก็ให้ ส วมชุดอื่นที่เป็นสีส้ มก็ได้
ทั้งนี้ ได้แนบกาหนดการกิจกรรมมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้

(อาจารย์สวพร จันทรสกุล)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

R

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โทร ๕1๐๐๐
๕
ที่ คมส.ว312 /๒๕๕8
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8
๒๕๕
เรื่อง ขอเชิญพบปะนักศึกษาชั้นป)ที่ 1

.
.

.

เรียน ผู/ช0วยศาสตราจารย ดร.สุ
ดร กินา อาแล
ด/วยฝ4ฝ4ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนด
จัด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั กศึ กษาใหม0
ษาให ป) การศึ กษา 2558 เพื่ อเปB น การต/ อนรั บ นั กศึ กษาใหม0 พบปะ
และแนะแนวการใช/ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ตั้งแต0เวลา 08.30
08 – 16.30 น.
ในการนี้ ฝ4ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญท0านในฐานะอาจารยที่ปรึกษา
ของนักศึกษาชั้นป)ที่ 1 กลุ0มพื้นฐาน 158704 มาพบปะ พูดคุย แนะแนวทางการใช/ชีวิตและการเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต0เวลา 13.00-16.00 น. ตามรายละเอียด กําหนดการและสถานที่ที่แนบมา
พร/อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข/าร0วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้

(อาจารยสวพร
อาจารยสวพร จันทรสกุล)
รองคณบดีฝ4ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ คมส.309 /๒๕๕8

โทร ๕๐๐๐๐
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8

เรื่อง ยืมอุปกรณ์บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

.
.
.

เรียน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ด้ว ยคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ กาหนดจัด กิ จกรรมปฐมนิเ ทศนักศึ กษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เวลา 08.00-16.30 น.
ในการนี้ เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทั้งหมด 944 คน
คณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงใคร่ขอยืมอุปกรณ์บันทึกกิจกรรมนักศึกษาจากหน่วยงานของท่าน
เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยจะไปรับอุปกรณ์ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 น. และจะส่งคืนในวัน จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จักขอบพระคุณยิ่ง

(อาจารย์สวพร จันทรสกุล)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร ๕1๐๐๐
ที่ คมส.ว 307 /๒๕๕8
วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

.
.
.

เรียน ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนด
จัดกิ จกรรมปฐมนิ เทศนักศึ กษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ พบปะ
และแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะประธาน
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ตามกําหนดการที่แนบมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านสวมชุดบาติกสีส้มประจําคณะหากไม่มี ก็ให้สวมชุดอื่นที่เป็นสีส้มก็ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้

(อาจารย์สวพร จันทรสกุล)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบกิจกรรมความดี
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปการศึกษา : 2558 ภาคเรียน : 1

จำนวนชั่วโมง : 3
คณะ : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

#

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

สาขาวิชา(กลุมพื้นฐาน)

1

405011001

นางสาวรอบียะ มะ

ภาษาไทย(150329)

2

405701001

นางสาวนูรฮูดาร รอเซะ

ภาษาไทย(157705)

3

405701004

นางสาวสุรีนา มะเซ็ง

ภาษาไทย(157705)

4

405701008

นางสาวฮัสมีรา สตาปอ

ภาษาไทย(157705)

5

405801001

นางสาวรุกัยนี แมะดง

ภาษาไทย(158705)

6

405801002

นายฉัตรมงคล บุญชวย

ภาษาไทย(158705)

7

405801003

นางสาวอานิง ดอเลาะ

ภาษาไทย(158705)

8

405801004

นางสาวนาดียะห อากาซา

ภาษาไทย(158705)

9

405801005

นางสาวนาสือรี เจะเยะ

ภาษาไทย(158705)

10

405801006

นางสาวปาลิตา ดือรามะ

ภาษาไทย(158705)

11

405801007

นางสาวพาดีละห แดเมาะ

ภาษาไทย(158705)

12

405801008

นางสาวอาฟตรี เปาะสุดง

ภาษาไทย(158705)

13

405801009

นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจะและ

ภาษาไทย(158705)

14

405801010

นางสาวฟาตีเมาะ ยะหริ่ง

ภาษาไทย(158705)

15

405801011

นางสาวนุสริน อุสมา

ภาษาไทย(158705)

16

405801012

นายมูฮัมหมัดตามีซี ตาตา

ภาษาไทย(158705)

17

405801013

นางสาวจันทิมา สอเหรบ

ภาษาไทย(158705)

18

405801014

นางสาวฟตเราะห สาแลมิง

ภาษาไทย(158705)

19

405801015

นางสาวรูวัยดา เจะเตะ

ภาษาไทย(158705)

20

405801016

นายไฟศอล ยุนุ

ภาษาไทย(158705)

21

405801017

นางสาวมาริสา ลุโบะเด็ง

ภาษาไทย(158705)

22

405801018

นางสาวโรรีตา บือราเฮง

ภาษาไทย(158705)

23

405801019

นางสาวนัสริน ยะปา

ภาษาไทย(158705)

24

405801020

นายนัฎรี เริงสมุทร

ภาษาไทย(158705)

25

405801021

นางสาวนูรูลแอมลิน กูดุส

ภาษาไทย(158705)

26

405801022

นางสาวอัสมาอ หวันสมัน

ภาษาไทย(158705)

27

405801024

นางสาวซุลฟา อับดุลมายิส

ภาษาไทย(158705)
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28

405801025

นางสาวอรัญญา ศรีโยม

ภาษาไทย(158705)

29

405801026

นางสาวฟาอีซะ ยุโซะ

ภาษาไทย(158705)

30

405801027

นางสาวอารดา เมฆารัฐ

ภาษาไทย(158705)

31

405801028

นางสาวนิยาดา เด็ง

ภาษาไทย(158705)

32

405801029

นางสาวนูรฮาฟซะห ราแดง

ภาษาไทย(158705)

33

405801030

นางสาวโซเฟยร โมง

ภาษาไทย(158705)

34

405802001

นางสาวรุสดา จารง

ภาษาอังกฤษ(158704)

35

405802002

นางสาวหุซัยนีย บือราเฮง

ภาษาอังกฤษ(158704)

36

405802007

นางสาวฮาฟซา ยูโซะ

ภาษาอังกฤษ(158704)

37

405802008

นางสาวนาอีหมะ สาแม

ภาษาอังกฤษ(158704)

38

405802009

นางสาวอามีรูน ยือแร

ภาษาอังกฤษ(158704)

39

405802010

นางสาวฟาตีมะ บาราเฮง

ภาษาอังกฤษ(158704)

40

405802011

นางสาวนูรมี อูแม

ภาษาอังกฤษ(158704)

41

405802012

นางสาวซารีฝะ อาดำ

ภาษาอังกฤษ(158704)

42

405802013

นางสาวอัสลีนาร มหัศนียนนท

ภาษาอังกฤษ(158704)

43

405802014

นางสาวซอฟยา วงศมุสา

ภาษาอังกฤษ(158704)

44

405802015

นางสาวนูรียา ดิง

ภาษาอังกฤษ(158704)

45

405802017

นางสาวมารีเยาะ มาหิเละ

ภาษาอังกฤษ(158704)

46

405802018

นางสาวนูรีฮัน เก็งมะลาพี

ภาษาอังกฤษ(158704)

47

405802019

นางสาวมาซีเตาะ บือสา

ภาษาอังกฤษ(158704)

48

405802020

นางสาวนภิสา หะยีวาจิ

ภาษาอังกฤษ(158704)

49

405802021

นางสาวอัสมะ แวอุเซ็ง

ภาษาอังกฤษ(158704)

50

405802022

นายคอยรุดดิน วาจิ

ภาษาอังกฤษ(158704)

51

405802023

นางสาวฟาฏ็อนนัฮ บิงดอเลาะ

ภาษาอังกฤษ(158704)

52

405802024

นางสาวอามานี สะนิ

ภาษาอังกฤษ(158704)

53

405802025

นางสาวนูรุลอีมาน อูเซ็ง

ภาษาอังกฤษ(158704)

54

405802026

นางสาวฟาตินท ดือรานิง

ภาษาอังกฤษ(158704)

55

405802027

นางสาวดารีมาน มุมู

ภาษาอังกฤษ(158704)

56

405802028

นายอาหาหมัดคอดาฟ เจะมะ

ภาษาอังกฤษ(158704)

57

405802029

นางสาวอารียา ขะเด

ภาษาอังกฤษ(158704)
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58

405802030

นางสาวอารีนา เซรัง

ภาษาอังกฤษ(158704)

59

405802032

นางสาวมูนีรา วาหะ

ภาษาอังกฤษ(158704)

60

405603004

นายหมัดไพซอล สะแม

สังคมศึกษา(156706)

61

405803001

นางสาวฮัสนะห รอเหม

สังคมศึกษา(158706)

62

405803002

นายอาบีดิงห มะเกะ

สังคมศึกษา(158706)

63

405803003

นายอาหมัด วาเล็ง

สังคมศึกษา(158706)

64

405803004

นางสาวนิฟตมา เบ็ญสิเดะ

สังคมศึกษา(158706)

65

405803005

นางสาวนาซีเราะห กูโน

สังคมศึกษา(158706)

66

405803006

นางสาวดาเนียล แลแดสรี

สังคมศึกษา(158706)

67

405803007

นางสาวนูรวาตี โดฆา

สังคมศึกษา(158706)

68

405803008

นายอาฟนดี ยูนุ

สังคมศึกษา(158706)

69

405803011

นายอดิศร หมัดหมัน

สังคมศึกษา(158706)

70

405803012

นางสาวจีริกา ปะลาวัน

สังคมศึกษา(158706)

71

405803013

นางสาวนูซีลา คาเรง

สังคมศึกษา(158706)

72

405803014

นางสาวอะซีเราะ รังสรรค

สังคมศึกษา(158706)

73

405803015

นายกนกกฤช ชูชวย

สังคมศึกษา(158706)

74

405803017

นางสาวนูรีฮัน แกแม

สังคมศึกษา(158706)

75

405803018

นางสาวนุรลีซาวาตี ดือราแม

สังคมศึกษา(158706)

76

405803019

นางสาวรุสนี มะยีงอ

สังคมศึกษา(158706)

77

405803020

นางสาวไซเฆาะห ซือแต

สังคมศึกษา(158706)

78

405803021

นางสาวอนิตา หมินหวัง

สังคมศึกษา(158706)

79

405803022

นายมะเซาฟ เเดวอสานุง

สังคมศึกษา(158706)

80

405803023

นายมูฮำหมัด เจะเตะ

สังคมศึกษา(158706)

81

405803024

นางสาวฮายาตี มามะ

สังคมศึกษา(158706)

82

405803025

นางสาวนาอีมะห แวโดยี

สังคมศึกษา(158706)

83

405803026

นายอาลีฟ เซ็งกะจรี

สังคมศึกษา(158706)

84

405803027

นางสาวนรูฮุสนีนา สมาแอ

สังคมศึกษา(158706)

85

405803028

นายมะรอมลี วาเตะ

สังคมศึกษา(158706)

86

405803029

นางสาวซูไฮนี อาแว

สังคมศึกษา(158706)

87

405803030

นางสาวอัจฉรา ศรีบุญ

สังคมศึกษา(158706)
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88

405837001

นางสาวนูรีฮา บินอารี

ภาษามลายู(158313)

89

405837002

นางสาวฮาฟดา รอนิง

ภาษามลายู(158313)

90

405837003

นางสาวซัลวานี สะมะโด

ภาษามลายู(158313)

91

405837004

นางสาวมารีนะ อาแว

ภาษามลายู(158313)

92

405837005

นางสาวมาซีเตาะ เปาะเลาะ

ภาษามลายู(158313)

93

405837006

นายมุสลิม สาและ

ภาษามลายู(158313)

94

405837007

นางสาวฟารีดา ดาลอ

ภาษามลายู(158313)

95

405837008

นางสาวฟาตีมะฮ มะนอร

ภาษามลายู(158313)

96

405837009

นางสาวมัรดียะห เจะเงาะ

ภาษามลายู(158313)

97

405837010

นางสาวตวนโซวรายา ลอจิ

ภาษามลายู(158313)

98

405837011

นางสาวสารีนา อาแซ

ภาษามลายู(158313)

99

405837012

นางสาวศันสนีย กูบอซู

ภาษามลายู(158313)

100

405837013

นางสาวโนรลี สาและ

ภาษามลายู(158313)

101

405837014

นางสาวมาลีนี มามะ

ภาษามลายู(158313)

102

405837015

นางสาวรอพีอะ สือแม

ภาษามลายู(158313)

103

405837016

นางสาวสีตีซามีลา อับดุลเลาะ

ภาษามลายู(158313)

104

405837017

นายนูรอัสลัม หามะ

ภาษามลายู(158313)

105

405837018

นายนิรันดร ปะจู

ภาษามลายู(158313)

106

405837019

นางสาวอาฟฟะห มาหะมะ

ภาษามลายู(158313)

107

405837020

นางสาวมูนี อุเซ็ง

ภาษามลายู(158313)

108

405837021

นางสาวนูรีดา เตะหมัดหมะ

ภาษามลายู(158313)

109

405837022

นางสาวอามีเนาะ โผะตือระ

ภาษามลายู(158313)

110

405837023

นางสาวนินูเรีย แวซู

ภาษามลายู(158313)

111

405837024

นางสาวซูฟยะห บูเกะเจะลี

ภาษามลายู(158313)

112

405837025

นางสาวซูฮา ลือแมะ

ภาษามลายู(158313)

113

405837026

นางสาวยุซริง ลือแมะ

ภาษามลายู(158313)

114

405837027

นางสาวอัสมาอุ ธรรมรักษา

ภาษามลายู(158313)

115

405837028

นางสาวนารีสา ใจมันดี

ภาษามลายู(158313)

116

405837031

นางสาวซูซีรา บินสะมะแอ

ภาษามลายู(158313)

117

405837032

นางสาวอามีณี สะมะเเอ

ภาษามลายู(158313)
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118

405837035

นางสาวนูรตอฮีเราะ ปายอ

ภาษามลายู(158313)

119

405837036

นางสาวซูฟละห รอยะ

ภาษามลายู(158313)

120

405837037

นางสาวนารีหมะ วาแฉะ

ภาษามลายู(158313)

121

405837038

นายรูสลาม หามะ

ภาษามลายู(158313)

122

405837039

นายอาซันร มะเย็ง

ภาษามลายู(158313)

123

405837040

นางสาวอารียา บินยูโซะ

ภาษามลายู(158313)

124

405837041

นางสาวยุสรอ สาและ

ภาษามลายู(158313)

125

405837042

นางสาวนูรไอนี นูเตะ

ภาษามลายู(158313)

126

405837043

นายมูฮำหมัดฟาริด สะมะแอ

ภาษามลายู(158313)

127

405837045

นางสาวซารีฮะ สาและ

ภาษามลายู(158313)

128

405837046

นางสาวนูรีฮัน นาแตนี

ภาษามลายู(158313)

129

405837047

นางสาวนูรียะห สะนิ

ภาษามลายู(158313)

130

405837048

นายซูกอรนัย นิโอะ

ภาษามลายู(158313)

131

405706047

นายอามาน หะยีอาแวมะ

ภาษาอังกฤษ(157316)

132

405706047

นายอามาน หะยีอาแวมะ

ภาษาอังกฤษ(157316)

133

405706047

นายอามาน หะยีอาแวมะ

ภาษาอังกฤษ(157316)

134

405706047

นายอามาน หะยีอาแวมะ

ภาษาอังกฤษ(157316)

135

405706064

นายมูฮัมหมัดนูรดีน บูเกะ

ภาษาอังกฤษ(157317)

136

405706064

นายมูฮัมหมัดนูรดีน บูเกะ

ภาษาอังกฤษ(157317)

137

405706064

นายมูฮัมหมัดนูรดีน บูเกะ

ภาษาอังกฤษ(157317)

138

405806002

นางสาวสามีเราะห สามะเระ

ภาษาอังกฤษ(158316)

139

405806003

นายลุกมาน แวมะไซ

ภาษาอังกฤษ(158316)

140

405806004

นางสาวอามานี สามะอะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

141

405806006

นางสาวยูยัสมี อาแวกะจิ

ภาษาอังกฤษ(158316)

142

405806007

นางสาวพรทิพย เพชรรัตน

ภาษาอังกฤษ(158316)

143

405806008

นางสาวนาอีมะห ลีลาตานา

ภาษาอังกฤษ(158316)

144

405806009

นางสาวซารีณา นอรอเอ

ภาษาอังกฤษ(158316)

145

405806012

นางสาวนุรอัซวีตา จารง

ภาษาอังกฤษ(158316)

146

405806013

นางสาวเกศนีย มากชวย

ภาษาอังกฤษ(158316)

147

405806014

นางสาวรอฮายา เยาะ

ภาษาอังกฤษ(158316)
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148

405806015

นางสาวอัจฉรา คงสีทอง

ภาษาอังกฤษ(158316)

149

405806016

นางสาวพาตีเมาะ ดาเซาะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

150

405806017

นางสาวกอนีตะห ปยา

ภาษาอังกฤษ(158316)

151

405806018

นางสาววันไซหนับ สามะอาลี

ภาษาอังกฤษ(158316)

152

405806019

นางสาวนูรไอนี ลอตาเล็ง

ภาษาอังกฤษ(158316)

153

405806020

นางสาวปามีซา หะนั่ง

ภาษาอังกฤษ(158316)

154

405806021

นางสาวอัสมาณี ฮะกือลิง

ภาษาอังกฤษ(158316)

155

405806022

นางสาวปาดีลา สออิสระ

ภาษาอังกฤษ(158316)

156

405806023

นายอารีฟน สะตาปอ

ภาษาอังกฤษ(158316)

157

405806024

นางสาวฮัสนียา มะดือเระ

ภาษาอังกฤษ(158316)

158

405806025

นางสาวรัชณี เปาะมะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

159

405806026

นางสาวนัศรียา ยามิง

ภาษาอังกฤษ(158316)

160

405806027

นางสาวนูรซอลีฮา นิระเฮง

ภาษาอังกฤษ(158316)

161

405806030

นางสาวฟดลีนา ยูโซะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

162

405806031

นางสาวฮัลวาร อุทาย

ภาษาอังกฤษ(158316)

163

405806032

นางสาวรีดาห วานิ

ภาษาอังกฤษ(158316)

164

405806033

นางสาวมูซัยนะห สาเเม็ง

ภาษาอังกฤษ(158316)

165

405806034

นางสาวนูรีดา เจะสามอเจะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

166

405806035

นายไพศาล ลาเตะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

167

405806036

นางสาวคอลีเยาะ ดำ

ภาษาอังกฤษ(158316)

168

405806037

นางสาวนัสรินญ มะมิง

ภาษาอังกฤษ(158316)

169

405806039

นางสาวซีฮัม อุมา

ภาษาอังกฤษ(158316)

170

405806040

นางสาวเพนนี แบซา

ภาษาอังกฤษ(158316)

171

405806041

นางสาวนูรีดา มูซอ

ภาษาอังกฤษ(158316)

172

405806042

นางสาวนาเดียร กาเซ็ง

ภาษาอังกฤษ(158316)

173

405806043

นางสาวซูรียาตี มานี

ภาษาอังกฤษ(158316)

174

405806044

นางสาวอิสตีซัน สุหลง

ภาษาอังกฤษ(158316)

175

405806045

นางสาวรุสมีนา อูมะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

176

405806046

นางสาวสุไรยา ยูโซะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

177

405806047

นางสาวรุสนี มะแซ

ภาษาอังกฤษ(158316)
page 6 / 30

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบกิจกรรมความดี
178

405806048

นายรุสดี อาดำ

ภาษาอังกฤษ(158316)

179

405806050

นางสาวฮัสลีซา โซะ

ภาษาอังกฤษ(158316)

180

405806051

นางสาวฟาดีละห โตะมีลา

ภาษาอังกฤษ(158316)

181

405806052

นางสาววันซารีนา มะแซ

ภาษาอังกฤษ(158316)

182

405605008

นางสาวนุรฮายาตี มาหะมะ

ภาษาจีน(156316)

183

405605008

นางสาวนุรฮายาตี มาหะมะ

ภาษาจีน(156316)

184

405605008

นางสาวนุรฮายาตี มาหะมะ

ภาษาจีน(156316)

185

405605008

นางสาวนุรฮายาตี มาหะมะ

ภาษาจีน(156316)

186

405705026

นางสาวยามีละ หะยียูโซะ

ภาษาจีน(157319)

187

405805001

นางสาวอารรีนี สมาแอ

ภาษาจีน(158319)

188

405805002

นางสาวอิลฮาม ตอฮา

ภาษาจีน(158319)

189

405805003

นางสาวอัสมะ แนบาตู

ภาษาจีน(158319)

190

405805004

นางสาวนูรีซัน ยูโซะ

ภาษาจีน(158319)

191

405805005

นางสาวสิรประภา แปนนอย

ภาษาจีน(158319)

192

405805007

นางสาวรุซดา เปาะโน

ภาษาจีน(158319)

193

405805008

นางสาวนิเนาะ บินโนะ

ภาษาจีน(158319)

194

405805009

นายซารีฟ ลือแบซา

ภาษาจีน(158319)

195

405805010

นางสาวสีตีฮานีซัน ยีดิง

ภาษาจีน(158319)

196

405805011

นางสาวนุรมา บาเหะ

ภาษาจีน(158319)

197

405805012

นางสาวนาซีรา รอเสะ

ภาษาจีน(158319)

198

405805013

นางสาวรุสมาวาตี มามะ

ภาษาจีน(158319)

199

405805014

นางสาวอาอีซะห จิตบรรจง

ภาษาจีน(158319)

200

405805015

นางสาวฝาตีเมาะห มูดอ

ภาษาจีน(158319)

201

405805016

นางสาวซูไวนะ กาจิ

ภาษาจีน(158319)

202

405805017

นางสาวนิอาซูรา คาเน็ง

ภาษาจีน(158319)

203

405805018

นางสาวยารียะ มามุ

ภาษาจีน(158319)

204

405805020

นางสาวไอนี สำสี

ภาษาจีน(158319)

205

405805021

นางสาวสารีปะ แดวอสะนุง

ภาษาจีน(158319)

206

405805022

นางสาวซารีมะ สือแม

ภาษาจีน(158319)

207

405805023

นางสาวยารีนา มิตยา

ภาษาจีน(158319)
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208

405805024

นางสาวอาตีกะห ดอลอ

ภาษาจีน(158319)

209

405805025

นางสาวมุสลีมะห มาหะมะ

ภาษาจีน(158319)

210

405805026

นางสาวรูไวดา สะตาปอ

ภาษาจีน(158319)

211

405805027

นางสาวสุพัตรา นุ

ภาษาจีน(158319)

212

405805028

นางสาวฮูดา มะแตหะ

ภาษาจีน(158319)

213

405805029

นางสาวไซนับ ซาและ

ภาษาจีน(158319)

214

405805030

นางสาวฮีดายะห มะแซ

ภาษาจีน(158319)

215

405805032

นางสาวฐิตาพร นัตราพงษ

ภาษาจีน(158319)

216

405805033

นางสาวนัสริน สะอะ

ภาษาจีน(158319)

217

405805034

นางสาวนูรอัสมา มะแซ

ภาษาจีน(158319)

218

405805035

นายอามิน หะยีมะเซาะ

ภาษาจีน(158319)

219

405805036

นางสาวฮานีฟาน ลงบิน

ภาษาจีน(158319)

220

405805037

นางสาวมาเรียนี สาและ

ภาษาจีน(158319)

221

405805038

นายซูลฟา มือเยาะ

ภาษาจีน(158319)

222

405805039

นางสาวซอบานียะ เจะหมะ

ภาษาจีน(158319)

223

405805040

นางสาวอานีฟา มะเย็ง

ภาษาจีน(158319)

224

405805041

นางสาวมารีนา มะอุเซ็ง

ภาษาจีน(158319)

225

405805042

นางสาวนุรฮายาตี อีซอมูซอ

ภาษาจีน(158319)

226

405805043

นางสาวนูรีดา มาโอะ

ภาษาจีน(158319)

227

405711007

นางสาวซันซียะห มะลี

ภาษาไทย(157318)

228

405711010

นางสาวนิตัสนิม มุหะ

ภาษาไทย(157318)

229

405711042

นางสาวโนรมะห มะแอ

ภาษาไทย(157318)

230

405811002

นางสาวสูไวบะห สาและ

ภาษาไทย(158318)

231

405811003

นางสาวมารียันตีห อาแว

ภาษาไทย(158318)

232

405811004

นายมูฮัมหมัดฮาซันบัสรี อุมาเจะแต

ภาษาไทย(158318)

233

405811006

นางสาวรุสนา สะเอะ

ภาษาไทย(158318)

234

405811007

นางสาวธดากรณ ตอกอ

ภาษาไทย(158318)

235

405811008

นายสุไลมาน มะตีเยาะ

ภาษาไทย(158318)

236

405811009

นางสาวสุใบดะ สูดิง

ภาษาไทย(158318)

237

405811010

นางสาวนาอีหมะ ตาเละ

ภาษาไทย(158318)
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238

405811011

นายอนิรูทธ ภาคภูมิ

ภาษาไทย(158318)

239

405811013

นางสาวคอรีเยาะ ฮีแลหูวา

ภาษาไทย(158318)

240

405811014

นางสาวนูรีซา เจะเดน

ภาษาไทย(158318)

241

405811015

นางสาวฮานาพียะห มือราเฮ็ง

ภาษาไทย(158318)

242

405811016

นางสาวสารีพะ สาแม

ภาษาไทย(158318)

243

405811018

นางสาวนูรียะห หะยีมะแซ

ภาษาไทย(158318)

244

405811019

นางสาวโซเฟย โตะหะ

ภาษาไทย(158318)

245

405811020

นางสาวนูรีดา การีจิ

ภาษาไทย(158318)

246

405811021

นางสาวคอลายะห บินเจะแม

ภาษาไทย(158318)

247

405811022

นายอภิสิทธิ์ หมานโอสถ

ภาษาไทย(158318)

248

405811023

นางสาวฟาติน ดอเลาะ

ภาษาไทย(158318)

249

405811024

นางสาวนูรีซา อูมาโมง

ภาษาไทย(158318)

250

405811025

นางสาวนัซมีย ลาเตะ

ภาษาไทย(158318)

251

405811026

นางสาวฮาสลีซา บินยา

ภาษาไทย(158318)

252

405811027

นางสาวญัสมี โตะบิลา

ภาษาไทย(158318)

253

405811028

นางสาวฮามีซา กือมะ

ภาษาไทย(158318)

254

405811029

นางสาวแวแยนะ หะยีสาแม

ภาษาไทย(158318)

255

405811030

นางสาวฟารตีณี สามะแอ

ภาษาไทย(158318)

256

405811031

นางสาวอัลวานีย อิหม่ำเหม

ภาษาไทย(158318)

257

405811032

นางสาวฟาติน มะอารง

ภาษาไทย(158318)

258

405811033

นางสาวโนรีซัน มะเซ็ง

ภาษาไทย(158318)

259

405811034

นางสาวนูรุลฮายาตี สุหลง

ภาษาไทย(158318)

260

405811035

นายอามาน อีแต

ภาษาไทย(158318)

261

405811038

นางสาวยุสรอ สาเมาะ

ภาษาไทย(158318)

262

405811039

นางสาวลัดดาวรรณ กอหลัง

ภาษาไทย(158318)

263

405811040

นางสาวซันซูรี หะยีอาลี

ภาษาไทย(158318)

264

405811041

นางสาวนูรียะ มะแซ

ภาษาไทย(158318)

265

405811045

นายอุสมาน การดี

ภาษาไทย(158318)

266

405523047

นางสาวเฟาซียะ แยกาจิ

การพัฒนาชุมชน(155316)

267

405823001

นายฮามัดบือราฮัน อาแว

การพัฒนาชุมชน(158314)
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405823002

นายซอลีฮี วอลี

การพัฒนาชุมชน(158314)

269

405823003

นายมูฮัมหมัดอินวา สาเมาะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

270

405823004

นางสาวมาซือนะห แวนาแว

การพัฒนาชุมชน(158314)

271

405823005

นางสาวกัสมีนี สุกี

การพัฒนาชุมชน(158314)

272

405823005

นางสาวกัสมีนี สุกี

การพัฒนาชุมชน(158314)

273

405823006

นางสาวสุนิตา สามะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

274

405823007

นางสาวปารีตา กามาเซะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

275

405823008

นางสาวนาเดีย บือราเฮง

การพัฒนาชุมชน(158314)

276

405823009

นายมาลีกี รีเม็ง

การพัฒนาชุมชน(158314)

277

405823010

นางสาวนูรอาซีกีน อาแว

การพัฒนาชุมชน(158314)

278

405823011

นางสาวนูรอาซีมัส อาแว

การพัฒนาชุมชน(158314)

279

405823012

นางสาวเกาซัร บอสู

การพัฒนาชุมชน(158314)

280

405823013

นางสาวเพาซียะ วัต

การพัฒนาชุมชน(158314)

281

405823014

นางสาวฟรดาวส มะอีลา

การพัฒนาชุมชน(158314)

282

405823015

นายอาดีลัน ยีตาเฮ

การพัฒนาชุมชน(158314)

283

405823015

นายอาดีลัน ยีตาเฮ

การพัฒนาชุมชน(158314)

284

405823016

นางสาวกัญญารัตน สะตำ

การพัฒนาชุมชน(158314)

285

405823017

นางสาวนูรีดา มะแซ

การพัฒนาชุมชน(158314)

286

405823018

นางสาวนาเดีย มูนะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

287

405823020

นางสาวไซนะ นอปู

การพัฒนาชุมชน(158314)

288

405823021

นางสาวสุกานดา รัตนวงศ

การพัฒนาชุมชน(158314)

289

405823022

นางสาวนารานี ยูโซะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

290

405823023

นางสาวนาอีมะห ดอเลาะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

291

405823024

นางสาวกัสมะห ตานิง

การพัฒนาชุมชน(158314)

292

405823025

นางสาวรุสนา หะยียามา

การพัฒนาชุมชน(158314)

293

405823026

นางสาวยามีละ บือแน

การพัฒนาชุมชน(158314)

294

405823027

นางสาวนาซีฮะ เจะเนาะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

295

405823028

นางสาวอาซีซะห เตาะสาตู

การพัฒนาชุมชน(158314)

296

405823029

นางสาวนารีมาลย ดอเลาะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

297

405823030

นางสาวซูอีเราะห โตะหมัด

การพัฒนาชุมชน(158314)
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298

405823032

นางสาวแวอาซีซะห มามะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

299

405823033

นางสาวฮัฟซะห มือเยาะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

300

405823034

นางสาวนาซือเราะห เจะแว

การพัฒนาชุมชน(158314)

301

405823035

นางสาวศิริพร จันทรแกว

การพัฒนาชุมชน(158314)

302

405823036

นางสาวซูไวบะ สาแล

การพัฒนาชุมชน(158314)

303

405823037

นางสาวนารีมาน มิง

การพัฒนาชุมชน(158314)

304

405823038

นางสาวนาซูรา ปูโยะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

305

405823040

นางสาวกูอามาณี กูนิ

การพัฒนาชุมชน(158314)

306

405823041

นายมะรูดี หามะ

การพัฒนาชุมชน(158314)

307

405823042

นางสาวนาซียะห กะแลแว

การพัฒนาชุมชน(158314)

308

405823043

นางสาวนาซูฮา สาการียา

การพัฒนาชุมชน(158314)

309

405823044

นายอัสมิน สะมะแอ

การพัฒนาชุมชน(158314)

310

405823045

นายมูฮัมหมัดฮัสมูน ดารีสอ

การพัฒนาชุมชน(158314)

311

405823046

นางสาวอัสนะห สาเมาะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

312

405823047

นางสาวซูไลญา เจะเตะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

313

405823048

นายมูฮัมหมัดอัฟฟาน เจะอูมา

การพัฒนาชุมชน(158315)

314

405823049

นางสาวอามีรา ยามา

การพัฒนาชุมชน(158315)

315

405823050

นางสาววานิตา ดิเยาะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

316

405823051

นางสาวนูรมี ปายังซายี

การพัฒนาชุมชน(158315)

317

405823052

นางสาวอะหลาม แยนา

การพัฒนาชุมชน(158315)

318

405823053

นายนัซรูดีน ลิดอง

การพัฒนาชุมชน(158315)

319

405823054

นางสาวพาตีฮะห จูมิง

การพัฒนาชุมชน(158315)

320

405823055

นางสาวนูรอัสวา กาเตะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

321

405823056

นายสุลัยมาน มะตาหยง

การพัฒนาชุมชน(158315)

322

405823057

นางสาวอาตีกะห หมานสนิท

การพัฒนาชุมชน(158315)

323

405823058

นางสาวรุสนี กอและ

การพัฒนาชุมชน(158315)

324

405823060

นางสาวการีมี หะยะกำปง

การพัฒนาชุมชน(158315)

325

405823061

นางสาวนูรีซัน แยนา

การพัฒนาชุมชน(158315)

326

405823062

นายบัซรี บาราเฮง

การพัฒนาชุมชน(158315)

327

405823063

นายอัสหา ติผอง

การพัฒนาชุมชน(158315)
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328

405823064

นางสาวนุสรีย หะยีลาเตะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

329

405823065

นายมะอามีน ยูโซะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

330

405823066

นายราเชน กาซิม

การพัฒนาชุมชน(158315)

331

405823068

นางสาวไซนับ ลาเตะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

332

405823069

นางสาวสูไวบะห ลาเตะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

333

405823070

นางสาวยารุณี เจะมะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

334

405823071

นางสาวอานีซะห บือแน

การพัฒนาชุมชน(158315)

335

405823072

นายมุสลิม อาเเยกาจิ

การพัฒนาชุมชน(158315)

336

405823073

นางสาวนูรมี วาจิ

การพัฒนาชุมชน(158315)

337

405823074

นางสาวอัศณา สาและ

การพัฒนาชุมชน(158315)

338

405823075

นางสาวฮานีฟะห ดือราแม

การพัฒนาชุมชน(158315)

339

405823076

นางสาวกนิษฐา ชางกล

การพัฒนาชุมชน(158315)

340

405823077

นายอิสมาแอ เจะเด็ง

การพัฒนาชุมชน(158315)

341

405823078

นางสาวอมิตา เลาะหมัน

การพัฒนาชุมชน(158315)

342

405823079

นายอภินันท เจะฮะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

343

405823080

นางสาวซารีนี รอยิง

การพัฒนาชุมชน(158315)

344

405823081

นายนัสรูลฟาตะห เจะซีกะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

345

405823082

นางสาวพาดีละห ตอเลาะโฮ

การพัฒนาชุมชน(158315)

346

405823083

นางสาวอาอีเสาะ บันสุรี

การพัฒนาชุมชน(158315)

347

405823084

นางสาวรุสนา ปะเงาะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

348

405823085

นางสาวนูรอัยนี สีแกวออน

การพัฒนาชุมชน(158315)

349

405823086

นายอับดุลเราะมัน ดูมีแด

การพัฒนาชุมชน(158315)

350

405823087

นายอับดุลฮาฟซ วาจิ

การพัฒนาชุมชน(158315)

351

405823088

นายมูฮัมหมัดคอยรี ดอเลาะ

การพัฒนาชุมชน(158315)

352

405823089

นางสาวไซหนับ สาและ

การพัฒนาชุมชน(158315)

353

405823090

นางสาวสวยบะ มาโซ

การพัฒนาชุมชน(158315)

354

405823091

นางสาวพาตีฮาห อาลีมามะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

355

405823092

นางสาวซูลยานา ปาแซ

การพัฒนาชุมชน(158350)

356

405823093

นางสาวอาแอเสาะ โซะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

357

405823094

นางสาวฟาฏีมา ยูโสะ

การพัฒนาชุมชน(158350)
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358

405823095

นายฮาซัน มะเด็ง

การพัฒนาชุมชน(158350)

359

405823096

นายอิลฟาน สะอิ

การพัฒนาชุมชน(158350)

360

405823097

นางสาวนูรีซัน ตีเยาะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

361

405823098

นางสาวนูรีฮัน ตีเยาะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

362

405823099

นายอับดุลฮะฟส เจะดาโอะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

363

405823100

นางสาวปทมา มามะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

364

405823101

นางสาวอาอีเสาะ มีนา

การพัฒนาชุมชน(158350)

365

405823102

นายอดินันท ดอเลาะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

366

405823103

นายอัสวาดี อาลี

การพัฒนาชุมชน(158350)

367

405823104

นางสาวซูรีนี เลาะสมาน

การพัฒนาชุมชน(158350)

368

405823105

นางสาวโซเฟย รอฮิง

การพัฒนาชุมชน(158350)

369

405823106

นางสาวนูรอีซัน บินอาแวมามะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

370

405823107

นายซาการียา สีรอมา

การพัฒนาชุมชน(158350)

371

405823108

นายมะสะอุดี มะสะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

372

405823109

นางสาวอามัน อาแวกะจิ

การพัฒนาชุมชน(158350)

373

405823110

นางสาวเนตรชนก หมะสาสา

การพัฒนาชุมชน(158350)

374

405823112

นางสาวนูรีปาซียะห บารานิง

การพัฒนาชุมชน(158350)

375

405823113

นายมูฮัมหมัดฮากีม เจะสนิ

การพัฒนาชุมชน(158350)

376

405823114

นางสาวอารอฟะห เจะมะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

377

405823115

นายซุลกิบลี สันบากอ

การพัฒนาชุมชน(158350)

378

405823116

นางสาวนูรฮายาตี สามามะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

379

405823117

นางสาวแวซาปเยาะ บอเตย

การพัฒนาชุมชน(158350)

380

405823118

นางสาวมาซีเราะ สตาปอ

การพัฒนาชุมชน(158350)

381

405823119

นางสาวอาจารีย ไสยานัย

การพัฒนาชุมชน(158350)

382

405823120

นางสาวอัซวาณีย โตะอุง

การพัฒนาชุมชน(158350)

383

405823121

นางสาวมาฤณี ยูโสะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

384

405823122

นางสาวไฮฟท เจะมิง

การพัฒนาชุมชน(158350)

385

405823123

นางสาวบูสรูนา สือแม

การพัฒนาชุมชน(158350)

386

405823124

นางสาวซากีลา มามะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

387

405823126

นายตวนอิบรอเฮม รอยา

การพัฒนาชุมชน(158350)
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388

405823127

นายมูฮัมมะสุกรี ตาเยะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

389

405823128

นายมะสากรี บาเก็ง

การพัฒนาชุมชน(158350)

390

405823129

นางสาวคอลีเยาะ สารีเดะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

391

405823130

นางสาวอัจจิมา กือมาเจาะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

392

405823132

นางสาวนูรมา บีดิง

การพัฒนาชุมชน(158350)

393

405823133

นางสาวคอลีเยาะห ดามมูซอ

การพัฒนาชุมชน(158350)

394

405823134

นายตวนอูลูอัสมิน กูมูดอ

การพัฒนาชุมชน(158350)

395

405823135

นางสาวซัรวาอ สาเระ

การพัฒนาชุมชน(158350)

396

405823136

นางสาวอัสมานี ใบเย็มหมะ

การพัฒนาชุมชน(158350)

397

405514003

นางสาวสุวรรณี ปาแนเยาะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(155318)

398

405514033

นายสัลมัน รนฮา

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(155318)

399

405514054

นางสาวอูไมมัส ตันหยงมัส

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(155318)

400

405514054

นางสาวอูไมมัส ตันหยงมัส

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(155318)

401

405814001

นางสาวกูวีตา บือแน

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

402

405814002

นายสุรียา กะลูแป

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

403

405814003

นางสาวอามีนะห ซือแป

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

404

405814004

นายมูฮำหมัดตัรมีมี มะดอ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

405

405814006

นายฟาเดร จิตตประไพ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

406

405814007

นางสาวโนรดียานา อาแว

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

407

405814008

นางสาวรูซีตา กะเส็ม

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

408

405814009

นายอาหะมะ ดารามิง

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

409

405814010

นายอดิลัน ดามูซอ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

410

405814011

นางสาวอัสมะ บือแน

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

411

405814012

นายอิสมาแอ สาแม

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

412

405814013

นายฮากีม สะรีสาเมาะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

413

405814014

นายอับดุลรอมัน ยูโซะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

414

405814015

นางสาวสุไรนี สาและ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

415

405814017

นางสาวนูรีดา บาเหะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

416

405814018

นายซอฟวาน ตันหยงมะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

417

405814020

นางสาวอาซียะห ยานา

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)
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418

405814021

นายพงศธร หมะสะอะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

419

405814022

นางสาวตอยยีบะห ยือรา

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

420

405814023

นางสาวนินูรีซา แนแซ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

421

405814024

นายเกียรติกุล วรสุทธิ์

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

422

405814025

นายไฟซอล กือมะ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

423

405814026

นายอัสราวี รอนิง

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(158320)

424

405507001

นายสาพูวัน สะหะโด

รัฐประศาสนศาสตร(155317)

425

405707094

นายซุกรอน สาเมาะ

รัฐประศาสนศาสตร(157324)

426

405807001

นางสาวมาซีหยะ สะนอ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

427

405807002

นางสาวนิซูเฟย วอหะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

428

405807004

นางสาวกามีลา ตือระ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

429

405807005

นางสาวรูฟดา เจะโกะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

430

405807006

นางสาวซารีฟะห สะอุ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

431

405807007

นางสาวอาซีฟะ สะมะแอ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

432

405807008

นางสาวนูรีดา สาและ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

433

405807009

นางสาวอมีเมร ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

434

405807010

นางสาวนูรซาฮีดา อาแว

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

435

405807010

นางสาวนูรซาฮีดา อาแว

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

436

405807011

นางสาวรุสนี นาแว

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

437

405807012

นางสาวตอยเราะ เจะซู

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

438

405807013

นายสุกีมาน โตะแวมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

439

405807014

นายรอซาลี ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

440

405807015

นายอิหซาน มะมิง

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

441

405807016

นางสาวนาเดีย แวเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

442

405807017

นางสาวสาไหลา ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

443

405807019

นางสาวฮาลีเมาะห แมรี

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

444

405807020

นายซุฟเฟยน ดงนะเด็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

445

405807023

นางสาวสายทิพย สังขทอง

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

446

405807024

นางสาวโซเฟย ยาเล

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

447

405807026

นางสาวสุวัยดา ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)
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448

405807028

นางสาวซัลวานีย โตะหมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

449

405807029

นางสาวอานีซา สิเดะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

450

405807030

นายอภินันต ยุนุ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

451

405807031

นางสาวซอฟยะห โตะยะเล

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

452

405807032

นายอาฟต ดือเระ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

453

405807033

นางสาวสูมีลา มะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

454

405807034

นายสิริชัย ดาบทอง

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

455

405807035

นางสาวฟรดาวส ตาเฮ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

456

405807036

นางสาวอาตีกะ ฮาแวโตะแย

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

457

405807038

นางสาวมูเตียรา เจะฮะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

458

405807039

นางสาวสาปนี ลือแมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

459

405807040

นางสาวซาวียะฮ มูละ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

460

405807041

นายซัยยูดี อาลี

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

461

405807042

นางสาววันวิสา สีปูเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

462

405807043

นางสาวพาตีเมาะห หมินเยาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

463

405807044

นางสาวซะวานีย มะดงแซ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

464

405807045

นางสาวอารีนา สาเมาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

465

405807046

นางสาวตูแวซัลมา จูนิ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

466

405807047

นางสาวมัสซูวิน ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

467

405807048

นางสาวอัสรีนา ดาโตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

468

405807049

นางสาวรอฮานา มะกูวิง

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

469

405807050

นายสาเหะอันวา อัลกอดรี

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

470

405807051

นางสาวซูฮัยลา การัมดิน

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

471

405807052

นางสาวนูรฟาตีนี ยูโซะบลูกา

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

472

405807053

นางสาวนัจมีนา อับดุลเสาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

473

405807054

นางสาวรอฮานี แวนาแว

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

474

405807055

นางสาวสารีปะ มามะ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

475

405807056

นายนิรอีฟ นิมะนอ

รัฐประศาสนศาสตร(158322)

476

405807057

นางสาวกาลญา มีนา

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

477

405807058

นางสาวซูไฮดา ยาวอ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)
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478

405807059

นายมูฮัมมัดอัซฮารี ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

479

405807060

นางสาวแวอาซีซะ วาเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

480

405807062

นางสาวมารีนา มะนอ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

481

405807063

นางสาวรอบีฮา เจะนุ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

482

405807064

นางสาวนูรีดา ลือแมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

483

405807065

นางสาวคอรียะ มีเด็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

484

405807066

นายอันนูวา รอยา

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

485

405807067

นางสาวรุสนา กีเละ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

486

405807068

นายมูฮัมหมัดเบเฮสตี หะยีเจะแว

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

487

405807069

นางสาวฮูรุนอีญ คาเร็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

488

405807070

นางสาวซารีนา ยามา

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

489

405807071

นางสาวตัสนีม สุหลง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

490

405807072

นางสาวกอรีอะห ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

491

405807073

นางสาวปาตีเมาะ หะแย

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

492

405807074

นางสาวเกศิณีย สือแม

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

493

405807075

นางสาวซูซานา กือแมแซเจะลอ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

494

405807076

นางสาวอาดีลา ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

495

405807077

นางสาวฮายาตี บาโงย

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

496

405807079

นางสาวมาซีเตาะ เซงมี

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

497

405807080

นางสาวรุสนีดา ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

498

405807081

นางสาวยาแลคอ สาและมุ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

499

405807082

นางสาวโซเฟยนี ลาเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

500

405807083

นางสาวนูรไอนี ตือบิงหมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

501

405807085

นางสาวฮายาตี ลาเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

502

405807087

นางสาวสกุณา นิมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

503

405807089

นางสาวสุวิภา พรหมสุวรรณ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

504

405807090

นางสาวอรวิกา ศรีนวล

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

505

405807091

นางสาวอภิชญา เพชรเครือ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

506

405807092

นางสาวมูยาฮีดะห เจะหะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

507

405807093

นายธนดล กากะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)
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508

405807094

นายซามิง อาลี

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

509

405807095

นางสาวซูริยา วาฮะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

510

405807096

นางสาวอัสมี อาลี

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

511

405807097

นางสาวซูฮัยลา สุหลง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

512

405807100

นายมูฮัมมัดบูคอรี บินสะมะแอ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

513

405807102

นางสาวไออีนี มะเซ็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

514

405807103

นายอนันต ดอแว

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

515

405807104

นายมูฮำหมัดอิมรอน เจะเยะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

516

405807105

นายลุกมัน เจะอาแซ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

517

405807106

นายไพศาล ยะปา

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

518

405807106

นายไพศาล ยะปา

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

519

405807107

นายอาเเฟนดี บินเซ็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

520

405807108

นางสาวรอซีดะห อับดุลลี

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

521

405807109

นางสาวไซนะ สาและ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

522

405807110

นางสาวอุลมีย รีโระ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

523

405807111

นางสาวนูลฟาดีละห แวมูซอ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

524

405807112

นางสาวปาอีซะห แวเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158323)

525

405807113

นางสาวนูรีซา เซ็งอามะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

526

405807114

นางสาวนุรไอนี เจะเดร

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

527

405807115

นายอุสมาน สําสี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

528

405807116

นายฮาริซ หะไร

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

529

405807117

นายซะฮมี สะแต

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

530

405807118

นายนาวาวี บือราเฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

531

405807119

นางสาวฟาตีฮะห ปายีแมเราะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

532

405807120

นางสาวนูรีน ชาฮะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

533

405807122

นางสาวนารีมา บือราเฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

534

405807123

นางสาวซาอาดียะห ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

535

405807124

นางสาวอารีนา มะมิง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

536

405807125

นายอาแพนดี้ สุหลง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

537

405807126

นางสาวฮุสนียา บือแน

รัฐประศาสนศาสตร(158324)
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538

405807127

นางสาวมาเรียนี แวยี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

539

405807128

นางสาววัชรี สะการี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

540

405807129

นางสาวซูไรยา สาและ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

541

405807131

นางสาวแวอาสนี แวอาลี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

542

405807132

นางสาวฮาลีเมาะ แมกาจิ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

543

405807133

นางสาวนูรียา แบเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

544

405807134

นางสาวอามานี ซีดี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

545

405807135

นายอิรพันท แอแบ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

546

405807135

นายอิรพันท แอแบ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

547

405807137

นางสาวอาณีตา ลาเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

548

405807138

นายบัยฮากี หะยีสะอิ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

549

405807139

นายอัฟฟน บือแน

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

550

405807141

นางสาวอิลฮัม ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

551

405807142

นางสาวนุสรีย มะแซ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

552

405807143

นางสาวชลิตา ชนะปลอด

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

553

405807144

นายอัสลัม ตาเยะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

554

405807144

นายอัสลัม ตาเยะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

555

405807145

นายอัมรัน กาเจร

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

556

405807146

นางสาวนูรีดา มาหะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

557

405807147

นางสาวอัยดะห บือราเฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

558

405807148

นางสาวฮัสมุนีย มามะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

559

405807149

นางสาวอิฟติมา อาลี

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

560

405807151

นางสาวนูรฮูดา ลอดิง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

561

405807152

นางสาวโสรยา ราแดง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

562

405807153

นางสาวสุรียาณี เจะหมิ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

563

405807154

นางสาวบาซีเราะห อูมา

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

564

405807155

นางสาววันคอรียะห สิเดะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

565

405807156

นางสาวรอบียะ เกะรา

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

566

405807157

นางสาวซาฟนี สะอิ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

567

405807158

นางสาวนูรีซัน เจะเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)
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568

405807160

นางสาวรุสนา ยาลาแน

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

569

405807161

นางสาวพูไซหมะ มะแซ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

570

405807162

นางสาวมาดีฮะ อีซอ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

571

405807163

นางสาวนูรีซัน แมเราะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

572

405807164

นางสาวอาดีละห บิดิง

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

573

405807165

นายมูฮำหมัด จือเนาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

574

405807166

นายอับดุลหากีม มะเระ

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

575

405807167

นางสาวนูรอัยนี เฮ็งปยา

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

576

405807167

นางสาวนูรอัยนี เฮ็งปยา

รัฐประศาสนศาสตร(158324)

577

405807168

นายฟตกรี เซ็งกะชรี

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

578

405807169

นายอดุลย ดือรอนิง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

579

405807170

นางสาวนูรฮาฟซะห ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

580

405807171

นายตวนบูฆอรี อาเบ็บ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

581

405807172

นายอิบรอฮิม นาแว

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

582

405807173

นายนูรดิง เจะเงาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

583

405807174

นางสาวนาเดีย บือราแง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

584

405807174

นางสาวนาเดีย บือราแง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

585

405807175

นางสาวรุสมาวาตี บือซา

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

586

405807176

นายตัสลีม ยาหลี

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

587

405807176

นายตัสลีม ยาหลี

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

588

405807177

นายอาฟร สะมาแอ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

589

405807178

นายมูฮัมหมัดซากีรีน มะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

590

405807179

นางสาวมุกวาริญ ขาทิพยนาที

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

591

405807180

นายอับดุลฮาลีม เจะเฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

592

405807181

นายซูแปอิง ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

593

405807182

นางสาวอาอีเซาะ กอเดร

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

594

405807183

นางสาวนูรียะห ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

595

405807185

นางสาวฟาติมา มะวะวา

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

596

405807186

นางสาวกูฟารีซา ลอเซง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

597

405807188

นางสาวนูซีลาห ยูโซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)
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598

405807189

นางสาวพาตีเมาะ เจะปอ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

599

405807191

นายอาเดล ยานยา

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

600

405807192

นางสาวแวนารีหมะ ดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

601

405807193

นายแวสุไฮมี มามะตีกา

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

602

405807194

นางสาวมัสอายู สาและ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

603

405807196

นายอาริฟ เปาะดอเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

604

405807197

นางสาวนาฟละห มาเยาะกาเซะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

605

405807198

นายมูฮัมหมัดยุรดีน โตะเด็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

606

405807199

นายอภิลักษณ ณ สกุล

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

607

405807200

นางสาวกูมาซือนา ตวนสะมะแอ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

608

405807201

นางสาวรอซีดา ซาและ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

609

405807202

นางสาวรอซีดะ เจะเตะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

610

405807203

นางสาวสุวรรณี กาโฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

611

405807204

นางสาวนุรฮายาตี แอเสาะหะมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

612

405807205

นายสะมะแอ โอะหมาน

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

613

405807206

นางสาวฮุสนา มือเลาะหะแม

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

614

405807207

นายพีรพัฒน บือราเฮง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

615

405807208

นางสาวนูรีฮัน ตือปงหมะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

616

405807209

นางสาวสามีลา แมเราะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

617

405807210

นายสมชาย บุญราษฎร

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

618

405807211

นางสาวอุสณีย เจะเลาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

619

405807214

นายนัศรัณย เจะแต

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

620

405807215

นายนิสฟาฮาล เจะเกาะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

621

405807217

นางสาวนีนี่ บาโด

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

622

405807218

นายบูคอรี บือราเฮ็ง

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

623

405807220

นางสาวอารีนา ดาโอะ

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

624

405807222

นางสาวซูไรยา เจะยา

รัฐประศาสนศาสตร(158325)

625

405508005

นายอิสมาแอ อีแต

นิติศาสตร(155336)

626

405608010

นางสาวอัลฮาลีฟะห อารง

นิติศาสตร(156322)

627

405608010

นางสาวอัลฮาลีฟะห อารง

นิติศาสตร(156322)
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628

405808001

นางสาวนิลาวรรณ ณ ปตตานี

นิติศาสตร(158326)

629

405808002

นายอภิชาติ มะยูโซะ

นิติศาสตร(158326)

630

405808003

นางสาวรัชนี และยา

นิติศาสตร(158326)

631

405808004

นายลุกมาน ดอเลาะ

นิติศาสตร(158326)

632

405808005

นางสาวกัรตีนี หะยีบากา

นิติศาสตร(158326)

633

405808006

นายอัสลัม ซันยี

นิติศาสตร(158326)

634

405808007

นายอาบูยูโซฟ หนิสาเระ

นิติศาสตร(158326)

635

405808008

นายนิยูสรี หะยีนิเงาะ

นิติศาสตร(158326)

636

405808010

นางสาวรอมา ดายะ

นิติศาสตร(158326)

637

405808011

นางสาวอานิส อัตนิ

นิติศาสตร(158326)

638

405808014

นางสาวตวนชัยเกาะห ตูแวยอ

นิติศาสตร(158326)

639

405808015

นางสาวอนุศราภรณ เดนอุดม

นิติศาสตร(158326)

640

405808016

นางสาวนารีญา สะเตาะ

นิติศาสตร(158326)

641

405808017

นางสาวซูนีตา ตาเยะ

นิติศาสตร(158326)

642

405808018

นางสาวอัยลดา มูฮำมัด

นิติศาสตร(158326)

643

405808019

นางสาวซูในนี บรือราเฮง

นิติศาสตร(158326)

644

405808021

นางสาวคอมสียะห มะ

นิติศาสตร(158326)

645

405808022

นางสาวมูรณี ทาบาโระ

นิติศาสตร(158326)

646

405808023

นางสาวนูรซีลา มะยาสิง

นิติศาสตร(158326)

647

405808024

นางสาวสมฤทัย ทองนุย

นิติศาสตร(158326)

648

405808026

นางสาวนูรออามาลีนย สะมะแอ

นิติศาสตร(158326)

649

405808028

นางสาวพุทธรักษ สมสิริ

นิติศาสตร(158326)

650

405808029

นายรุสลาน ดือราเฮง

นิติศาสตร(158326)

651

405808030

นายฮาพียี มะนอ

นิติศาสตร(158326)

652

405808031

นางสาวอานีซะห สะระตี

นิติศาสตร(158326)

653

405808032

นางสาวมาลีนา แวกาจิ

นิติศาสตร(158326)

654

405808033

นางสาวซูรียานา ดือราแม

นิติศาสตร(158326)

655

405808034

นางสาวอากีมา ดอเลาะ

นิติศาสตร(158326)

656

405808035

นางสาวยุสรอ แซมิง

นิติศาสตร(158326)

657

405808036

นางสาวอาสมะ ปนาแว

นิติศาสตร(158326)
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658

405808037

นางสาวกนกวรรณ กวดขัน

นิติศาสตร(158326)

659

405808038

นางสาวสุวรรณา หวังกะจิ

นิติศาสตร(158326)

660

405808039

นางสาวซารีนี หะยีมะโซะ

นิติศาสตร(158326)

661

405808040

นายมูฮำมัดฮัมดี บินเจะมะลี

นิติศาสตร(158326)

662

405808041

นางสาวอิลฮาน ดาโอะ

นิติศาสตร(158326)

663

405808042

นางสาวนูรีฮัน บิดิง

นิติศาสตร(158326)

664

405808043

นางสาวโรสมีลา สาและ

นิติศาสตร(158326)

665

405808045

นางสาวซูไรฮะ สาแลมะ

นิติศาสตร(158326)

666

405808046

นายฮารีฟน ยะขุ

นิติศาสตร(158326)

667

405808047

นางสาวสากียะห สาเมาะ

นิติศาสตร(158326)

668

405808048

นางสาวฮายาตี อูเซ็ง

นิติศาสตร(158326)

669

405808049

นางสาวรอกีเยาะ มะเซ็ง

นิติศาสตร(158326)

670

405808050

นางสาวนูรวาตี อาแซ

นิติศาสตร(158326)

671

405808051

นางสาวโนรานี ติปรี

นิติศาสตร(158347)

672

405808052

นางสาวอาซูวานี เฮ็งตา

นิติศาสตร(158347)

673

405808053

นางสาวนูรีซัน สาแม

นิติศาสตร(158347)

674

405808054

นางสาวซูไรดา สาและ

นิติศาสตร(158347)

675

405808055

นายฮาฟตรี บินสาเมาะ

นิติศาสตร(158347)

676

405808056

นายมุสลิม สาอุ

นิติศาสตร(158347)

677

405808058

นางสาวราฟดะห สามะ

นิติศาสตร(158347)

678

405808059

นางสาวสารีนี เจะหนิ

นิติศาสตร(158347)

679

405808060

นางสาวมัสตา มะมิง

นิติศาสตร(158347)

680

405808061

นางสาวนูพาราห สะราวอ

นิติศาสตร(158347)

681

405808063

นางสาวอามีณา สาเมาะ

นิติศาสตร(158347)

682

405808064

นางสาวไอนิง ฮามิ

นิติศาสตร(158347)

683

405808065

นางสาวนัสรีมี สาแมบาสอ

นิติศาสตร(158347)

684

405808066

นายอาลียัส ดำแกว

นิติศาสตร(158347)

685

405808067

นางสาวปาตีเมาะ ฮารี

นิติศาสตร(158347)

686

405808068

นางสาวอามีเนาะ วานิ

นิติศาสตร(158347)

687

405808069

นางสาวฮาบีบะ มะมิง

นิติศาสตร(158347)
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688

405808070

นายอัศษมาดี ยูโซะ

นิติศาสตร(158347)

689

405808071

นายนัจมี วาแมดีซา

นิติศาสตร(158347)

690

405808072

นางสาวซารีฟะ ปาระเปะ

นิติศาสตร(158347)

691

405808073

นางสาวนิซูไรดา ปะแตเลาะ

นิติศาสตร(158347)

692

405808074

นางสาวนารยานี บากา

นิติศาสตร(158347)

693

405808075

นายรุสลี มูละซา

นิติศาสตร(158347)

694

405808076

นางสาวซอฟยะ ยาโงะ

นิติศาสตร(158347)

695

405808077

นางสาวกอซซานีย บาโงย

นิติศาสตร(158347)

696

405808078

นางสาวกามีนี อาโกะ

นิติศาสตร(158347)

697

405808079

นางสาวรัตนา มะยูนุ

นิติศาสตร(158347)

698

405808080

นางสาวอาตีนี ยะโดะ

นิติศาสตร(158347)

699

405808082

นางสาวบุสรอห วาแม

นิติศาสตร(158347)

700

405808083

นางสาวนิซาบารียะห กาเว็ง

นิติศาสตร(158347)

701

405808084

นางสาวซายีดะ สุหลง

นิติศาสตร(158347)

702

405808085

นางสาวมาซีเตาะ แนปแน

นิติศาสตร(158347)

703

405808086

นางสาวการตีนา บินสะอิ

นิติศาสตร(158347)

704

405808087

นางสาวนาตือเราะ สะรี

นิติศาสตร(158347)

705

405808088

นางสาวนูรมา สาและ

นิติศาสตร(158347)

706

405808089

นางสาวสุดารัตน เสรีพล

นิติศาสตร(158347)

707

405808090

นายฮัมดัล อาแด

นิติศาสตร(158347)

708

405808091

นายอับดุลเลาะ บินอูมา

นิติศาสตร(158347)

709

405808093

นางสาวปภัสรา หนูซอนทรัพย

นิติศาสตร(158347)

710

405808095

นางสาวนูรุลอักมาลีนา สายอตูลง

นิติศาสตร(158347)

711

405808096

นางสาว มิซบะห ดาหายอ

นิติศาสตร(158347)

712

405808098

นางสาวมานีเราะ อาแด

นิติศาสตร(158347)

713

405808099

นางสาวซูไรณี หะมะ

นิติศาสตร(158347)

714

405808100

นางสาวรุสนานี แวนาเห็ง

นิติศาสตร(158347)

715

405808101

นางสาวรอกีเยาะห สะละ

นิติศาสตร(158351)

716

405808102

นางสาวปาตีเมาะ สะเตาะ

นิติศาสตร(158351)

717

405808103

นายสาวป หะยีตาเยะ

นิติศาสตร(158351)
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718

405808104

นางสาวสารีนา กูป

นิติศาสตร(158351)

719

405808105

นางสาวคอรีเยาะ มามะ

นิติศาสตร(158351)

720

405808106

นางสาวโสรยา มหาไทย

นิติศาสตร(158351)

721

405808107

นายอีรุฟน สะตาปอ

นิติศาสตร(158351)

722

405808108

นายอิลยัส ประยูรโต

นิติศาสตร(158351)

723

405808109

นายยาฟด เซ็งโซะ

นิติศาสตร(158351)

724

405808110

นางสาวซูใฮดา ตูแวกาเจาะ

นิติศาสตร(158351)

725

405808111

นายอัรซัก หะยีกอเดร

นิติศาสตร(158351)

726

405808112

นางสาวนูซีลา มะดีเยาะ

นิติศาสตร(158351)

727

405808113

นางสาวบาดารียะห สาแลมะ

นิติศาสตร(158351)

728

405808114

นายบูคอรี อาแว

นิติศาสตร(158351)

729

405808115

นางสาวซูฟยะห สาและ

นิติศาสตร(158351)

730

405808117

นายนิเพาซัน มุหะ

นิติศาสตร(158351)

731

405808119

นางสาวมารีแย สตาปอ

นิติศาสตร(158351)

732

405808120

นางสาวอิฟฟณี เจะแต

นิติศาสตร(158351)

733

405808121

นายไพซอล แปแนะ

นิติศาสตร(158351)

734

405808122

นางสาวอิลฮาม สามะ

นิติศาสตร(158351)

735

405808123

นางสาวบัดรียะห ดอเลาะ

นิติศาสตร(158351)

736

405808124

นางสาวนัสริน กาเดย

นิติศาสตร(158351)

737

405808125

นางสาวสูนีตา มะสา

นิติศาสตร(158351)

738

405808126

นางสาวฟาดีละห กะมะ

นิติศาสตร(158351)

739

405808127

นางสาวอัสมาณีย ปาติ

นิติศาสตร(158351)

740

405808128

นางสาวสูไฮนี มะตีเยาะ

นิติศาสตร(158351)

741

405808129

นายอับดุลซีรี หะยีแวยูโซะ

นิติศาสตร(158351)

742

405808133

นางสาวรูไวดา ดีสะเอะ

นิติศาสตร(158351)

743

405808134

นางสาวนูรู สะราวอ

นิติศาสตร(158351)

744

405808135

นายซุลกิฟลี สาเหาะ

นิติศาสตร(158351)

745

405808136

นางสาวรีสตูวาตี วาจิ

นิติศาสตร(158351)

746

405808137

นายบันดาร หามะ

นิติศาสตร(158351)

747

405808138

นางสาวไฮฟะห วายะ

นิติศาสตร(158351)
page 25 / 30

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระบบกิจกรรมความดี
748

405808139

นางสาวพาตีเมาะ เจะโวะ

นิติศาสตร(158351)

749

405808141

นายบูดีมันต ยามา

นิติศาสตร(158351)

750

405808143

นายอาดัม จารง

นิติศาสตร(158351)

751

405808145

นางสาวนูรฮาฟซา มามะ

นิติศาสตร(158351)

752

405808146

นายมูฮัมหมัดอิรฟล เจะหลง

นิติศาสตร(158351)

753

405808147

นางสาวนูรฮีรา มะสา

นิติศาสตร(158351)

754

405808148

นายอารีซัง สาอุ

นิติศาสตร(158351)

755

405808149

นางสาวนูรฮาซีกีน เซ็ง

นิติศาสตร(158351)

756

405808150

นายอดิศ ภัครจิรสกุล

นิติศาสตร(158351)

757

405808151

นางสาวคอรีเยาะ ดือราแม

นิติศาสตร(158352)

758

405808152

นางสาวฟารูซา สาและ

นิติศาสตร(158352)

759

405808153

นายเนติพงษ สาและ

นิติศาสตร(158352)

760

405808154

นางสาวนูรีดา ดารอมะ

นิติศาสตร(158352)

761

405808155

นายมันโซร สะนิ

นิติศาสตร(158352)

762

405808156

นายอับดุลเลาะ สะแมโน

นิติศาสตร(158352)

763

405808157

นางสาวปาตีเมาะ เซ็งซา

นิติศาสตร(158352)

764

405808158

นายอริยธัช ขันธนิเทศ

นิติศาสตร(158352)

765

405808159

นายอัสรี แวอีแต

นิติศาสตร(158352)

766

405808160

นายจักรี ไทกุล

นิติศาสตร(158352)

767

405808161

นางสาวฮายาตี ดอลา

นิติศาสตร(158352)

768

405808162

นางสาวอามีเนาะ มะแดเฮาะ

นิติศาสตร(158352)

769

405808163

นายมุนซีรี เจะดอลี

นิติศาสตร(158352)

770

405808164

นางสาวฮาตีเกาะ สมานสุหลง

นิติศาสตร(158352)

771

405808165

นางสาวซุลฮิลมี สะแลแม

นิติศาสตร(158352)

772

405808166

นายอาหะมะ บินมะเย็ง

นิติศาสตร(158352)

773

405808167

นางสาวนิอัสมะห เห็นสุเด็น

นิติศาสตร(158352)

774

405808169

นางสาวเจะฮานานะห เจะสนิ

นิติศาสตร(158352)

775

405808170

นางสาวนิซูไรดา เจะปูเตะ

นิติศาสตร(158352)

776

405808171

นางสาวซำซียะห มะบูยา

นิติศาสตร(158352)

777

405808172

นางสาวมัยมูน โตะเยาะเตะ

นิติศาสตร(158352)
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778

405808173

นางสาวนูรีซัน ป

นิติศาสตร(158352)

779

405808174

นางสาวแวอุศมา แวตี

นิติศาสตร(158352)

780

405808175

นางสาวนูรีดา สะอุ

นิติศาสตร(158352)

781

405808178

นางสาวสีตีรูสนา ดานอสะโต

นิติศาสตร(158352)

782

405808179

นางสาวปยธิดา นิลแท

นิติศาสตร(158352)

783

405808180

นางสาวอมาณีย สาและ

นิติศาสตร(158352)

784

405808181

นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ

นิติศาสตร(158352)

785

405808182

นายวุฒิพงษ แพงโยธา

นิติศาสตร(158352)

786

405808184

นางสาวซูใบดะ สือแม็ง

นิติศาสตร(158352)

787

405808185

นายไซฟูรดีน เจะอาแว

นิติศาสตร(158352)

788

405808186

นางสาวซัลมา ปาทาน

นิติศาสตร(158352)

789

405808186

นางสาวซัลมา ปาทาน

นิติศาสตร(158352)

790

405808188

นางสาวอัซลีนา มูนิ

นิติศาสตร(158352)

791

405808189

นายมะหะมัดนาอิม ประมะลึก

นิติศาสตร(158352)

792

405808189

นายมะหะมัดนาอิม ประมะลึก

นิติศาสตร(158352)

793

405808190

นางสาวซูรียะ บากา

นิติศาสตร(158352)

794

405808191

นางสาวฮุสนียะห เบญดาโอะ

นิติศาสตร(158352)

795

405808193

นางสาวสุปรียานี มาฮามะ

นิติศาสตร(158352)

796

405808194

นายมูฮัมหมัดอัสรี ดอเลาะ

นิติศาสตร(158352)

797

405808195

นางสาวพาอีซะห แมดง

นิติศาสตร(158352)

798

405808196

นายสุไลมาน บุญจันทร

นิติศาสตร(158352)

799

405808197

นายนิฟกรี ดือเระ

นิติศาสตร(158352)

800

405808199

นางสาววนิดา หามะ

นิติศาสตร(158352)

801

405834001

นางสาวอาอีเซาะ ดือราแม

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

802

405834002

นายฮาฟซ ยูนิเราะสตา

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

803

405834003

นางสาวสาลินี ดาลี

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

804

405834004

นางสาวฟาตีเมาะ มูสอ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

805

405834005

นางสาวอาซิซะ วาเตะ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

806

405834006

นางสาวคอลีเยาะ สมาเฮาะ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

807

405834007

นางสาวไซนะ เจะปอ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)
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808

405834008

นางสาวสูไฮลา เจะแว

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

809

405834009

นางสาวรอบียะ ผดุง

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

810

405834010

นายสุไลมาน มามะ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

811

405834011

นางสาวซูวัยบะห หะยีเจะอาแซ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

812

405834012

นางสาวแทนรัก เจะกา

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

813

405834013

นางสาวนูรฮายาตี บาตูแน

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

814

405834014

นางสาวมาดียะ อาลี

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

815

405834015

นางสาวพาดีละ เซ็นมาด

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

816

405834016

นายอานิส ปะดอ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

817

405834017

นางสาวฟาดีลา ยูโซะ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

818

405834019

นายนาวาวี ยานยา

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

819

405834020

นางสาวนูไอนี จินตารา

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

820

405834022

นายนิโซฟาน สะแต

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

821

405834023

นางสาวซาวารี ตือเงาะ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

822

405834024

นายอิมรอน สาและ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

823

405834025

นายรุสลัน จารง

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

824

405834026

นางสาวนูรฮูดา หะยีกาเดร

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

825

405834028

นายอาลีมิน สาและ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

826

405834029

นายมูฮัมมัดอาฟต ยานยา

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

827

405834030

นายหัมดาน หะยาราแม

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

828

405834031

นางสาวนูรอามานียะ ดือราวี

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

829

405834032

นายสาพูวัน เจะสนิ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

830

405834033

นายอาซือมัน สารอ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

831

405834034

นายอารีฟ อาแซ

ออกแบบศิลปกรรม(158321)

832

405836001

นางสาวนูรมาดียะห สาแม

สารสนเทศศาสตร(158317)

833

405836002

นางสาววิมลศิริ สุพัฒนวงศ

สารสนเทศศาสตร(158317)

834

405836003

นางสาวอามีนา แวนาแว

สารสนเทศศาสตร(158317)

835

405836004

นางสาวฟารีดะ กามะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

836

405836005

นางสาวฏัสนี เจะโด

สารสนเทศศาสตร(158317)

837

405836006

นางสาวรุสไลณี อารี

สารสนเทศศาสตร(158317)
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838

405836007

นางสาวตวนสูนีตา ตวนโซะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

839

405836008

นางสาวฮัสลีนา แมทาลง

สารสนเทศศาสตร(158317)

840

405836009

นางสาวซอลีฮะ บากา

สารสนเทศศาสตร(158317)

841

405836010

นางสาวซัลมา ยูโซะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

842

405836011

นางสาวมารีนา เจะหนิ

สารสนเทศศาสตร(158317)

843

405836012

นางสาวอัสลีนา โตะแมะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

844

405836013

นางสาวรุซนี เจะมะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

845

405836014

นางสาวคอรีเยาะ สมาน

สารสนเทศศาสตร(158317)

846

405836015

นางสาวฟาตานียะ และนาหวัง

สารสนเทศศาสตร(158317)

847

405836016

นางสาวฟารีดา มะหะมะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

848

405836018

นางสาวนัจมีย ลาเตะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

849

405836019

นางสาวนาซีเราะห เย็งกาเนะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

850

405836020

นางสาวมารินี บันนาพงศ

สารสนเทศศาสตร(158317)

851

405836021

นางสาวฟตมา พิทักษบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร(158317)

852

405836022

นางสาวพาอีซะห สะอิ

สารสนเทศศาสตร(158317)

853

405836023

นางสาวรอสีดะ ตาเบะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

854

405836024

นางสาวซารีมะห บอสะมาโอะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

855

405836027

นางสาวรุสมี แมแย

สารสนเทศศาสตร(158317)

856

405836028

นางสาวอัมมาห มูเล็ง

สารสนเทศศาสตร(158317)

857

405836029

นางสาวอานีซะ มิเดร

สารสนเทศศาสตร(158317)

858

405836030

นางสาวนูรอัยณี มะรอแม

สารสนเทศศาสตร(158317)

859

405836031

นางสาวกาญจนา เหมือนแกว

สารสนเทศศาสตร(158317)

860

405836032

นางสาวสากีเราะห บาซอ

สารสนเทศศาสตร(158317)

861

405836033

นางสาวอารีนา ยิมิง

สารสนเทศศาสตร(158317)

862

405836034

นางสาวสุไรยา เจะแม็ง

สารสนเทศศาสตร(158317)

863

405836035

นางสาวธัญญารัตน สาแหละ

สารสนเทศศาสตร(158317)

864

405836036

นางสาวสารีปะห มะแซ

สารสนเทศศาสตร(158317)

865

405836037

นางสาวซัมสุริยา มาโร

สารสนเทศศาสตร(158317)

866

405836038

นางสาวโนรีซัล วาเมาะ

สารสนเทศศาสตร(158317)

867

405836040

นางสาวนูไรดา มะมิง

สารสนเทศศาสตร(158317)
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868

405836042

นางสาวฟารีดา นาวี

สารสนเทศศาสตร(158317)
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สาเนาโครงการ

เอกสารแจก

โครงสร้างการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ
(อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง)

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรรม
(อาจารย์สวพร จันทรสกุล)

สานักงานคณบดี

ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
(อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ)
งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา

นายเลิศยศ เผื่ออานาจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายชลธิวัตน์ นุย้ ไกร
หัวหน้างานจัดการศึกษา/นักวิชาการศึกษา

นายเซาพี แคและ
นักวิชาการศึกษา

นางวิชุลดา สังข์แก้ว
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

นาวสาวสวรรยา กุลทวี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภนา เจือมณี
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

นาวสาวจิรชยา ฉวิอินทร์
นักวิชาการช่างศิลป์

นายอักมาล เบ็ญหาวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประธานหลักสูตร
มนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม
ประธานหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.)
อาจารย์ซูไรดา เจะนิ
ประธานหลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
อาจารย์ไซนีย์ ตาภู
ประธานหลักสูตรภาษามลายู
อาจารย์บุปผา ไชยแสง
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

สังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
ประธานหลักสูตรออกแบบนวัตกรรม
อาจารย์ทัพศนศิ
อหทัลป์ย) ซุ่นสั้น

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา (ค.บ.)

ประธานหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม

++อยู่อย่างฉลาด++
ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะจ๊ะ
น้องๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การประกาศ การรับสมัครต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อน้องๆ ได้ที่แหล่งต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์
1.
2.
3.
4.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://human.yru.ac.th
เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา http://human.yru.ac.th/studentaffair
กองพัฒนานักศึกษา มรย. http://president.yru.ac.th/stddev

Facebook
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://gg.gg/facebookyru
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ https://www.facebook.com/huso.yala
3. งานกิจการนักศึกษา smart HUSO https://www.facebook.com/huso.affair

บอร์ดประชาสัมพันธ์
1. บริเวณชั้น 1 อาคาร 24 หน้าสานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. บริเวณชั้น 1 อาคาร 24 ลานทางเดินตรงกลางอาคาร 24
3. บริเวณชั้น 4 อาคาร 24

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
อาจารย์จิตสุดา ละอองผล ที่ปรึกษาหลัก
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์ปัทมา การะมีแน ที่ปรึกษาร่วม
ภาษาไทย (ค.บ.)
อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
ผศ.ถาวร มณีนิล ที่ปรึกษาหลัก
ภาษาไทย (ศศ.บ.)
อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ที่ปรึกษาร่วม
วิชาภาษาจีน
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
อาจารย์ซามียะห์ บาเละ ที่ปรึกษาหลัก
ภาษามลายู
อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ที่ปรึกษาร่วม
สังคมศึกษา
อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
การพัฒนาชุมชน
อาจารย์จริยา วงศ์กาแหง
อาจารย์สุไลมัน หะโมะ
ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี
อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
นิติศาสตร์
อาจารย์อารีฟ มะเกะ
ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
สารสนเทศศาสตร์
อาจารย์บุปผา ไชยแสง
ออกแบบศิลปกรรม
ผศ.สุพร สุนทรนนท์
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ อาจารย์สุวัสสา เภอทอง

หมายเลขโทรศัพท์
088-7921635
087-3923512
082-2824788
086-7704848
089-7386673
089-4684246
087-9324686
089-6555673
089-2154926
089-9202363
086-4907636
086-2995066
081-0999547
081-3287656
081-3287656
081-5566149
081-5566149
0816986617
085-0805557
086-3726624
084-0791741
0872853659
081-5992849
082-4330969

ประมวลภาพ

ประมวลภาพ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

คณาจารย์พร้อมร่วมงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อต้อนรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558

การแสดงพิธีเปิด ระบาซาปินและร้องเพลงอาคูสติกสองภาษา จากนักศึกษาภาษามลายู

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมอบป้ายชื่อแก่สโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558

รองคณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

เอกสารแจก

โครงสร้างการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ
(อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง)

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรรม
(อาจารย์สวพร จันทรสกุล)

สานักงานคณบดี

ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
(อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ)
งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา

นายเลิศยศ เผื่ออานาจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายชลธิวัตน์ นุย้ ไกร
หัวหน้างานจัดการศึกษา/นักวิชาการศึกษา

นายเซาพี แคและ
นักวิชาการศึกษา

นางวิชุลดา สังข์แก้ว
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

นาวสาวสวรรยา กุลทวี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภนา เจือมณี
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

นาวสาวจิรชยา ฉวิอินทร์
นักวิชาการช่างศิลป์

นายอักมาล เบ็ญหาวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประธานหลักสูตร
มนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม
ประธานหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.)
อาจารย์ซูไรดา เจะนิ
ประธานหลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
อาจารย์ไซนีย์ ตาภู
ประธานหลักสูตรภาษามลายู
อาจารย์บุปผา ไชยแสง
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

สังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
ประธานหลักสูตรออกแบบนวัตกรรม
อาจารย์ทัพศนศิ
อหทัลป์ย) ซุ่นสั้น

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา (ค.บ.)

ประธานหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม

++อยู่อย่างฉลาด++
ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะจ๊ะ
น้องๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การประกาศ การรับสมัครต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อน้องๆ ได้ที่แหล่งต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์
1.
2.
3.
4.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://human.yru.ac.th
เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา http://human.yru.ac.th/studentaffair
กองพัฒนานักศึกษา มรย. http://president.yru.ac.th/stddev

Facebook
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://gg.gg/facebookyru
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ https://www.facebook.com/huso.yala
3. งานกิจการนักศึกษา smart HUSO https://www.facebook.com/huso.affair

บอร์ดประชาสัมพันธ์
1. บริเวณชั้น 1 อาคาร 24 หน้าสานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. บริเวณชั้น 1 อาคาร 24 ลานทางเดินตรงกลางอาคาร 24
3. บริเวณชั้น 4 อาคาร 24

หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
อาจารย์จิตสุดา ละอองผล ที่ปรึกษาหลัก
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์ปัทมา การะมีแน ที่ปรึกษาร่วม
ภาษาไทย (ค.บ.)
อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
ผศ.ถาวร มณีนิล ที่ปรึกษาหลัก
ภาษาไทย (ศศ.บ.)
อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ที่ปรึกษาร่วม
วิชาภาษาจีน
นางสาววรทา รุ่งบานจิต
อาจารย์ซามียะห์ บาเละ ที่ปรึกษาหลัก
ภาษามลายู
อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ที่ปรึกษาร่วม
สังคมศึกษา
อาจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์
อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
การพัฒนาชุมชน
อาจารย์จริยา วงศ์กาแหง
อาจารย์สุไลมัน หะโมะ
ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
อาจารย์ปพน บุษยมาลย์
อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี
อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
นิติศาสตร์
อาจารย์อารีฟ มะเกะ
ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
สารสนเทศศาสตร์
อาจารย์บุปผา ไชยแสง
ออกแบบศิลปกรรม
ผศ.สุพร สุนทรนนท์
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ อาจารย์สุวัสสา เภอทอง

หมายเลขโทรศัพท์
088-7921635
087-3923512
082-2824788
086-7704848
089-7386673
089-4684246
087-9324686
089-6555673
089-2154926
089-9202363
086-4907636
086-2995066
081-0999547
081-3287656
081-3287656
081-5566149
081-5566149
0816986617
085-0805557
086-3726624
084-0791741
0872853659
081-5992849
082-4330969

เอกสารอื่นๆ

กาหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
************************

เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-08.45 น.
08.45-09.15 น.
09.15-09.30 น.
09.30-09.45 น.
09.45-10.15 น.

กิจกรรม

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน
การแสดงพิธีเปิด ระบาซาปินและร้องเพลงอาคูสติกสองภาษา จากนักศึกษาภาษามลายู
คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
มอบเกียรติบัตรให้สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ติดบัตรประจาตัวให้สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 10 นาที)
 อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่าย
บริหารและเครือข่ายต่างประเทศ
 อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
10.15-12.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 5 นาที)
1) ภาษาไทย (ค.บ) => ผศ.สุภา วัชรสุขุม
2) ภาษาไทย (ศศ.บ.) => อ.ซูไรดา เจะนิ
3) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) => ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
4) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) => อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
5) ภาษามลายู => อ.ไซนีย์ ตาภู
6) ภาษาจีน => อ.วรนาถ แซ่เซ่น
7) สารสนเทศศาสตร์ => อ.บุปผา ไชยแสง
8) การพัฒนาชุมชน => อ.ศรีประไพ อุดมละมุล
9) รัฐประศาสนศาสตร์ => ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
10) สังคมศึกษา => อ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์
11 นิติศาสตร์ => ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
12 ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ => อ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
13 ออกแบบศิลปกรรม => อ.พอหทัย ซุ่นสั้น

13.00-16.30 น. นักศึกษาใหม่ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ตามกลุ่มพื้นฐาน (3 ชั่วโมง)
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

