รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 10.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 6020114144 นางสาวฟาตีฮะห์ เยงทูล
เคมี
2 6020114143 นาวสาวพรรณพนัช มัดจารุ
เคมี
3 6020114142 นางสาวนูรูอาซียัน ปะดอ
เคมี
4 6020114141 นางสาวนูรฮาซานะห์ เจะอีซอ
เคมี
5 6020114138 นางสาวเดียนา บากา
เคมี
6 6020114135 นางสาวจริยา เหล็มหมาด
เคมี
7 6020114080 นายอุสมาน มูซอดี
เคมี
8 6020114079 นางสาวอัสรีนา โต๊ะเฮง
เคมี
9 6020114078 นางสาวอทิตยา โกแหละ
เคมี
10 6020114076 นางสาววรทา เตีย้ วซี
เคมี
11 6020114075 นาวสาวมาวัฎด๊ะ สาแม็ง
เคมี
12 6020114074 นายพัชรพล จาตุเกตุ
เคมี
13 6020114073 นางสาวนาเดีย ดะเซ็ง
เคมี
14 6020114072 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญรัตน์
เคมี
15 6020114069 นางสาวซูอาอีดะห์ มามะยามุง
เคมี
16 6020114037 นางสาวสุภาวดี สุดา
เคมี
17 6020114036 นางสาวบุปผา พงศ์ธนา
เคมี
18 6020114009 นางสาวภูริรัตน์ สุทธิสงค์
เคมี
19 6020114008 นางสาวฟาตีหม๊ะ แวเด็ง
เคมี
20 6020114006 นางสาวกัลยณิฎฐ์ กิม่ เฉีย้ ง
เคมี
21 5920114117 นายอัสมินทร์ บูเอียด
เคมี
22 5920114110 นางสาวซาจีน่า ขุนจิต
เคมี
23 5920114046 นางสาวอาริยา ขวัญเพ็ง
เคมี
24 5920114045 นางสาวอานีซะห์ ดาราแม
เคมี
25 5920114044 นายอับดุลเลาะ ยะมะกา
เคมี
26 5920114043 นางสาวอัจฉรา คงแก้ว
เคมี
27 5920114042 นายอดิลัน แวเด็ง
เคมี
28 5920114039 นางสาวพิไลวรรณ มัคพาน
เคมี
29 5920114038 นางสาวพรศิริรัตน์ ยอดแก้ว
เคมี
30 5920114037 นางสาวนิตยา หมีนกาด้า
เคมี

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 10.30 – 12.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 5920114036 นางสาวจิดรานุช สายเสมา
เคมี
2 5920114035 นางสาวปุญชรัสมิ์ จิตรพรหมศรี
เคมี
3 5920114034 นางสาวสุพนิ ยา สันเขาน้อย
เคมี
4 5920114005 นายอรรถพล ลิวญ
ั
เคมี
5 5920114004 นายศักดา รามแก้ว
เคมี
6 5920114003 นางสาวเจนตา หาญณรงค์
เคมี
7 6020110072 นางสาววันฮาวา แวฮามะ
จิตวิทยา
8 6020110067 นางสาวนูรอยฮาน มูดอ
จิตวิทยา
9 6020110063 นางสาวตัสนีม เง๊าะ
จิตวิทยา
10 6020110031 นางสาวฮุสนา สุหลง
จิตวิทยา
11 6020110030 นางสาวอามีเน๊าะ เวาะโกะ
จิตวิทยา
12 6020110025 นางสาวมูรณี หะยีมะสัน
จิตวิทยา
13 6020110019 นายจักรพงศ์ พันธนิยะ
จิตวิทยา
14 6020110002 นางสาวซูรีตา ลาหิง
จิตวิทยา
15 6020110001 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว
จิตวิทยา
16 5920110042 นางสาวฮุสนา หะยีดอื ราปู
จิตวิทยา
17 5920110040 นางสาวอารีนา ดาหะมิ
จิตวิทยา
18 5920110038 นางสาวอามานี ยีดอรอแม
จิตวิทยา
19 5920110034 นางสาวรัตติกาญจน์ ด้วงเกตุ
จิตวิทยา
20 5920110027 นางสาวพิชชาพร ศรีเทพ
จิตวิทยา
21 5920110025 นางสาวนูรพัชรี กาเซ็ง
จิตวิทยา
22 5920110024 นางสาวนาตียา หวันยะหวา
จิตวิทยา
23 5920110023 นางสาวกฤติยา แสงสุวรรณ
จิตวิทยา
24 5920110021 นางสาวอภัชญา หยาการ
จิตวิทยา
25 5920110020 นายสุเมธ บารุงพงค์
จิตวิทยา
26 5920110019 นางสาวศิริพรรณ สิรินาถการนนท์
จิตวิทยา
27 5920110017 นางสาวฟิตรียา รัพยูร
จิตวิทยา
28 5920110016 นางสาวฟัตมีร์ สุหลง
จิตวิทยา
29 5920110014 นางสาวนูรนาเดีย เจะและ
จิตวิทยา
30 5920110012 นางสาวนภัสสร ปะดุกา
จิตวิทยา

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 5920110009 นางสาวเกาซัร ยอดิง
จิตวิทยา
2 5920110002 นางสาวธณาวดี เรืองศรี
จิตวิทยา
3 60202117062 นางสาวคอดีย๊ะฮ์ เตะปูยู
สุขศึกษา
4 6020117195 นางสาวอิลฮามี อากาเซ๊ง
สุขศึกษา
5 6020117193 นางสาวอาริสรา อาลี
สุขศึกษา
6 6020117191 นางสาวศิรินญา จันโพธิ์
สุขศึกษา
7 6020117190 นางสาวศศิชา พลพัง
สุขศึกษา
8 6020117189 นางสาววาสนา เตาหุรู
สุขศึกษา
9 6020117188 นางสาวรุ่งทิวา แสงนา
สุขศึกษา
10 6020117182 นางสาวฟิรดาวส์ แวอุเซ๊ง
สุขศึกษา
11 6020117178 นางสาวธิดารัตน์ ไชยเดช
สุขศึกษา
12 6020117064 นายอานนต์ เต๊ะปูยู
สุขศึกษา
13 6020117063 นางสาวศิริรัตน์ เทียนเต้ง
สุขศึกษา
14 6020117041 นางสาวสุภาพรรณ เดชภักดี
สุขศึกษา
15 6020117040 นางสาวสรารัตน์ ย่าแหม
สุขศึกษา
16 6020117039 นางสาวโซเฟีย มะดาโอะ
สุขศึกษา
17 5920117211 นางสาวฮัสซันน่า มะสะอะ
สุขศึกษา
18 5920117208 นางสาวอามีมีย์ เจ๊ะหะ
สุขศึกษา
19 5920117207 นางสาวอรีณา ลาหิง
สุขศึกษา
20 5920117206 นางสาวสุไฮนี ซีฮัตตี
สุขศึกษา
21 5920117204 นางสาวศัลยา แวสะมะแอ
สุขศึกษา
22 5920117203 นางสาววารดา เบ็ญโกบ
สุขศึกษา
23 5920117200 นางสาวรอกีเยาะ ยูโซ๊ะ
สุขศึกษา
24 5920117198 นางสาวฟาตีฮะ สาเม๊าะ
สุขศึกษา
25 5920117196 นางสาวนูรีซา ดาโอะ
สุขศึกษา
26 5920117193 นางสาวนูรมี ดะเจะตู
สุขศึกษา
27 5920117187 นางสาวเกสราพร ฉิมเรือง
สุขศึกษา
28 5920117186 นางสาวกานต์ธรี า นุม่ อินทร์
สุขศึกษา
29 5920117087 นางสาวอุซัยนีย์ มะซู
สุขศึกษา
30 5920117086 นางสาวอีซมีนนี กากะ
สุขศึกษา

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 5920117085 นางสาวอามีเราะห์ ดาโอะ
สุขศึกษา
2 5920117084 นางสาวอัสหมะ เจ๊ะแม
สุขศึกษา
3 5920117083 นางสาวนูรีซัน กะลูแป
สุขศึกษา
4 5920117080 นางสาวณัฐจิรา ศรีหมูด
สุขศึกษา
5 5920117017 นางสาวชนาพร เพ็งจันทร์
สุขศึกษา
6 6020117175 นางสาวอามีเน๊าะ สาลาด
ศิลปศึกษา
7 6020117170 นางสาวรสรินทร์ ยี่เซ็น
ศิลปศึกษา
8 6020117169 นางสาวมัสนา เหล็มปาน
ศิลปศึกษา
9 6020117166 นางสาวพกาวรรณ ม๊ะดาฮู
ศิลปศึกษา
10 6020117165 นางสาวตอฮีเราะห์ อูมะ
ศิลปศึกษา
11 6020117163 นายซูลฟา มือเยาะ
ศิลปศึกษา
12 6020117071 นางสาวยามีล๊ะห์ เจ๊ะมามะ
ศิลปศึกษา
13 6020117060 นายอาลาวี แยนา
ศิลปศึกษา
14 6020117059 นายมาฮาแซ มะแด
ศิลปศึกษา
15 6020117034 นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว
ศิลปศึกษา
16 6020117032 นางสาวจริยา นากน้อย
ศิลปศึกษา
17 5920117195 นางสาวนูรไฮดา หะยีเจะเฮง
ศิลปศึกษา
18 5920117185 นางสาวฮุสณี ลาเต๊ะบือริง
ศิลปศึกษา
19 5920117184 นางสาววาสนา คามัน่ ประสิทธิ์
ศิลปศึกษา
20 5920117182 นางสาวตัสนีม หะยีอบั ดุลเลาะ
ศิลปศึกษา
21 5920117051 นางสาวแวฮามีดะ๊ แวสะมะแอ
ศิลปศึกษา
22 5920117050 นางสาววันวิสา บัวแก้ว
ศิลปศึกษา
23 5920117049 นางสาววันรายา แย้มจังหวัด
ศิลปศึกษา
24 5920117048 นายมูฮาหมัดคูซัยฟี ลอเด็ง
ศิลปศึกษา
25 5920117045 นางสาวนูรมุสตากีมา ดอเลาะ
ศิลปศึกษา
26 5920117044 นางสาวนาซือริน บือราเฮง
ศิลปศึกษา
27 5920117042 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์
ศิลปศึกษา
28 5920117041 นางสาวกัสหม๊ะ เวาะมา
ศิลปศึกษา
29 5920117040 นางสาวกัสนีญา อูมา
ศิลปศึกษา
30 5920117039 นางสาวกรอ้อม ช่วยนุกลู
ศิลปศึกษา

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 10.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 6020117200 นางสาวอารีนี อาเกะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2 6020117199 นางสาวรุสลีนา รอแม
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3 6020117198 นางสาวยามีละห์ บือราเฮง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4 6020117197 นางสาวนูรีฮาญานี ดือราแม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
5 6020117110 นางสาวไอลดา เหย็บหนุด
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6 6020117109 นางสาวอาซียะฮ์ อาแว
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
7 6020117107 นายอับดุลฮากิม อ๊ะหมะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8 6020117106 นายอับดุลเราะห์มาน อูมา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
9 6020117100 นางสาวนาซีรา ลา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10 6020117098 นางสาวซาลีนา กาเซะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11 6020117077 นายโมฮัมหมัดดูฮาน ตาเยะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12 6020117045 นางสาวอัลฮูสนา มะมิง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
13 6020117044 นายรุสดี วาเม๊าะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14 6020117043 นางสาวปนัดดา สวัสดี
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
15 6020117010 นางสาวอัสมา สละสัน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
16 6020117009 นางสาวศิรินาถ ระวิวงศ์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
17 6020117007 นางสาวซัยด์นา คาโสม
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
18 6020117006 นางสาวเก็จมณี คงพลับ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
19 5920117144 นางสาวอรญา เตาวะโต
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
20 5920117143 นางสาวสุไลดา เพ็งโอ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21 5920117142 นางสาวแวสามีลา ยูโซะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
22 5920117138 นางสาวฟัฏมาวาตี จีนารง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
23 5920117135 นางสาวนูรอามีรา ยะโกะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
24 5920117134 นางสาวนัซวาห์ กาเจ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
25 5920117063 นางสาวสโรชา แอเด็น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26 5920117062 นายวันอารีฟ สะมะแอ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
27 5920117061 นางสาวนูรีดา ล่าเต๊ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
28 5920117060 นางสาวนูรีดา เจ๊ะกาเดร์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
29 5920117059 นางสาวนูรฮายานี ยาญอ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
30 5920117058 นางสาวนูรยานี อาแว
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
31 5920117020 นายชาคริต แดงเรือง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 10.30 – 12.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 6020110085 นายมูฮาหมัดอิกรอม มะอีลา เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
2 6020110084 นางสาวมินตรา ดือราแม
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
3 6020110082 นางสาวนิสรีน ยีขนุ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
4 6020110081 นางสาวนัจญวา หีมมะหมัด
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
5 6020110057 นางสาวฮุซนา เจะเลง
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
6 6020110056 นายฮาซัน ทิพย์ร่วง
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
7 6020110055 นางสาวอามีเนาะ มามะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
8 6020110053 นางสาวอภิญญา ชุมาพิธร
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
9 6020110052 นายอดินันท์ มูดอ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
10 6020110051 นางสาวอคิราภ์ เส้งเซง
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
11 6020110049 นางสาวสุไรดา มันเละ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
12 6020110047 นางสาวสุกญ
ั ญา บินนุ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
13 6020110046 นางสาวอารีนา แวสาและ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
14 6020110044 นางสาวโรสแอนนา แวกะจิ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
15 6020110042 นางสาวมูสลีฮา อาบูบากา
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
16 6020110041 นางสาวบิลาล บูละ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
17 6020110040 นางสาวนูรซีลา ยานยา
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
18 6020110040 นางสาวนูรซีลา ยานยา
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
19 6020110036 นางสาวซูรียานา ดาเลโบ๊ะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
20 6020110035 นายซารี โต๊ะปราวัน
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
21 6020110034 นางสาวซอบีเราะฮ์ ประเสริฐดา เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
22 6020110032 นางสาวกาสมา บาระตายะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
23 6020110018 นางสาวพรรณนิต สระทองย้อย เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
24 6020110014 นายอารีมิง แปแนะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
25 6020110011 นางสาวสิริวดี อรุณคิริวรรณ เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
26 6020110010 นายฟะห์มีน เจ๊ะหมะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
27 6020110008 นางสาวชาฮีดะฮ์ หมัดอี
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
28 6020110007 นายกอเซ๊ง ตือบิงหมะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ
29 5920110006 นางสาวไซตง สะลูโว๊ะ
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 10.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 6020117096 นายอาริฟนี เจะดาเร็ง
การประถมศึกษา
2 6020117094 นางสาวศิริวรรณ หวัดแท่น
การประถมศึกษา
3 6020117093 นางสาววาฟาอ์ มูซอ
การประถมศึกษา
4 6020117092 นางสาววนิดา จารง
การประถมศึกษา
5 6020117091 นางสาวรูกานะห์ ยาปลี
การประถมศึกษา
6 6020117090 นางสาวรัชนา หมัดเหล็ม
การประถมศึกษา
7 6020117088 นางสาวมาเรียม อูมา
การประถมศึกษา
8 6020117086 นางสาวฟิตรีญา ตุหวันร่าเหม
การประถมศึกษา
9 6020117085 นางสาวปาตีฮะห์ สิเดะ
การประถมศึกษา
10 6020117084 นางสาวนูรซูลา ดือราซอ
การประถมศึกษา
11 6020117083 นางสาวนิซัลมา หะยีแวสะแลแม
การประถมศึกษา
12 6020117082 นางสาวนาเดีย กาพา
การประถมศึกษา
13 6020117081 นางสาวนาซอรี มะดีเยาะ
การประถมศึกษา
14 6020117080 นางสาวซูเรียนี ลีมิง
การประถมศึกษา
15 6020117078 นางสาวซุกรีนา สะมะแอ
การประถมศึกษา
16 6020117065 นางสาวบุตรศิลา มากมณี
การประถมศึกษา
17 6020117049 นางสาวอาวาตีฟ ยะพา
การประถมศึกษา
18 6020117048 นางสาวรอซีดะ๊ อิหมาหมาด
การประถมศึกษา
19 6020117046 นางสาวฟาตีฮะ เตะ
การประถมศึกษา
20 6020117003 นางสาวปัณฑิตา นาคน้อย
การประถมศึกษา
21 6020117001 นางสาวกาลีมา บากา
การประถมศึกษา
22 5920117146 นางสาวอัจลาลีย์ ไมมะหาด
การประถมศึกษา
23 5920117131 นางสาวอูมัยมะห์ หามะ
การประถมศึกษา
24 5920117038 นางสาวอาวาตีฟ สาและ
การประถมศึกษา
25 5920117037 นายอาดัม แลบา
การประถมศึกษา
26 5920117036 นางสาวอนงค์นาถ ปรางดา
การประถมศึกษา
27 5920117023 นางสาวชนิกานต์ คลังข้อง
การประถมศึกษา
28 5920117003 นางสาวศศิวมิ ล ทองประพันธ์
การประถมศึกษา
29 5920114142 นายอิฮซาน นิทอง
คณิตศาสตร์
30 5920114120 นางสาวนุชจรีย์ สาลา
คณิตศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 10.30 – 12.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 5920114105 นายอัซรีย์ ยอ
คณิตศาสตร์
2 5920114104 นางสาวกนกพร อุทัยรังษี
คณิตศาสตร์
3 5920114099 นางสาวปาจารี บุญรัตน์
คณิตศาสตร์
4 5920114032 นางสาวอภิชญา หนูฉง้
คณิตศาสตร์
5 5920114027 นางสาวภัทราวดี สีแก้วเขียว
คณิตศาสตร์
6 5920114026 นางสาวพิชชาภา บุญศรี
คณิตศาสตร์
7 5920114025 นางสาวพัชรี นารีเปน
คณิตศาสตร์
8 5920114024 นางสาวปาริตา หมัดอะดัม
คณิตศาสตร์
9 5920114020 นางสาวทิชากร อินสุวรรณ์
คณิตศาสตร์
10 5920114019 นายชิษณุพงศ์ นนทิสิทธิ์
คณิตศาสตร์
11 5920114017 นางสาวขนิษฐา จาปาหอม
คณิตศาสตร์
12 5920114016 นางสาวกรรณิการ์ สีหมุน่
คณิตศาสตร์
13 5920114006 นางสาวนริศรา เดชาสิทธิ์
คณิตศาสตร์
14 5920114001 นายไวทยา เจ้าสาย
คณิตศาสตร์
15 6020114129 นายอานัส ขุนจันทร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
16 6020114128 นางสาวอาดียา มะเด็ง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
17 6020114122 นางสาวปาริสา สะนิ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
18 6020114118 นางสาวนัสริน อามานะกุล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
19 6020114115 นางสาวซัลมา หมาดตา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20 6020114029 นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
21 6020114027 นางสาวเจนจิรา ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22 5920114139 นางสาววริยา มุขตา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23 5920114136 นางสาวกิตวิ รรณ เตยแก้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
24 5920114096 นางสาวฮุสนา อาเล็ม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
25 5920114093 นางสาวแวซูฟยี ะห์ หะยีสามะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
26 5920114091 นางสาววานิชนันท์ หอมหวล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27 5920114082 นางสาวนิธวิ ดี ภูด่ อก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28 5920114081 นางสาวนัดดามาศ จงราบ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
29 5920114077 นางสาวจันทกานต์ พิชยั หอ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
30 5920114014 นางสาวเยาวลักษณ์ มานะกล้า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 6020117050 นางสาวกัลยาณี เจ๊ะอุบง
พลศึกษา
2 5920117226 นายอาซีซี เจ๊ะเลาะ
พลศึกษา
3 5920117225 นายอภินันท์ หนูมณี
พลศึกษา
4 5920117224 นายสุพรี สะบูดงิ
พลศึกษา
5 5920117219 นายนันทวัฒน์ หลีวงั
พลศึกษา
6 5920117210 นายอุสมี กอหลา
พลศึกษา
7 5920117161 นายอัสรีย์ ยีดอรอแม
พลศึกษา
8 5920117160 นายอับบาส หมาดหวัง
พลศึกษา
9 5920117155 นายภานุวชั ร ชุมมิง
พลศึกษา
10 5920117154 นายภควัต ดาดัด
พลศึกษา
11 5920117153 นายเฟาซาน หวังโส
พลศึกษา
12 5920117078 นายอาริส บิสลีมิน
พลศึกษา
13 5920117075 นายสุไลหมาน สามัญ
พลศึกษา
14 5920117074 นายวรญญู จันทร์หอ
พลศึกษา
15 5920117071 นายฟาริด บ้านเด
พลศึกษา
16 5920117069 นางสาวพนิดา สุขยัง
พลศึกษา
17 5920117068 นางสาวนนทิยา บุญรงค์
พลศึกษา
18 5920117067 นายธนกิจ เทพลักษณ์
พลศึกษา
19 5920117066 นายกูอาดีลัน กูจินามิง
พลศึกษา
20 5920117065 นายคินทรากร กุศลรักษ์
พลศึกษา
21 5920117006 นายซุบฮี สะแลแม
พลศึกษา
22 6020114145 นางสาวตัสณีมย์ หมัดสอ
ชีววิทยา
23 6020114097 นายอิมรอน วาเล๊าะแต
ชีววิทยา
24 6020114095 นายอันวา อิบราฮิม
ชีววิทยา
25 6020114094 นายอันนุวา ลอเด็ง
ชีววิทยา
26 6020114085 นายธีรวัฒน์ ภิรมย์รักษ์
ชีววิทยา
27 6020114047 นายวัชพงษ์ อารมณ์ฤทธิ์
ชีววิทยา
28 6020114015 นางสาวอรจิรา อิสสระ
ชีววิทยา
29 5920114121 นางสาวนูไรน์ ง๊ะสมัน
ชีววิทยา
30 5920114118 นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง
ชีววิทยา

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Tell Me More (Achievement Test)
ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
ลายมือชื่อ
1 5920114055 นางสาวศศิวมิ ล โนนทะลา
ชีววิทยา
2 5920114054 นางสาววรยา ยีแว
ชีววิทยา
3 5920114053 นางสาวมัสนีย์ สุขสง่า
ชีววิทยา
4 5920114051 นางสาวนารีมาย์ มามะ
ชีววิทยา
5 5920114048 นางสาวธาริญา หนูบังเกิด
ชีววิทยา
6 5920114047 นางสาวซัลวา อาดีหลี
ชีววิทยา
7 5920114007 นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยลาภ
ชีววิทยา
8 5920114134 นางสาวอิลมี แมจิ
ฟิสิกส์
9 5920114129 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูภักดี
ฟิสิกส์
10 5920114127 นางสาวซามีลา สะแลแม
ฟิสิกส์
11 5920114075 นางสาววันมีนา อินตัน
ฟิสิกส์
12 5920114074 นางสาววริสรา สินทรัพย์
ฟิสิกส์
13 5920114073 นางสาววรรณิสา มูเก็ม
ฟิสิกส์
14 5920114071 นางสาวมารีน่า หลังเกตุ
ฟิสิกส์
15 5920114070 นายมนตรี ศรียาน
ฟิสิกส์
16 5920114066 นางสาวติยาภรณ์ อักษรสมบัติ
ฟิสิกส์
17 5920114061 นางสาวจรรยพร สมจริง
ฟิสิกส์
18 5920114010 นางสาวณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ
ฟิสิกส์
19 6020117131 นางสาวนัจมีน กอตอ
ภาษาไทย
20 5920117106 นายอับดุลการีม สือนิ
ภาษาไทย
21 5920117101 นางสาวมะลิษา หมีนแดง
ภาษาไทย
22 5920117100 นายมะรอซี เจ๊ะอุมา
ภาษาไทย
23 5920117097 นางสาวนูรอายนี ยูโซะ
ภาษาไทย
24 5920117095 นางสาวนาเดีย ขาเดร์
ภาษาไทย
25 5920117094 นางสาวนัจมีย์ แวดาย๊ะ
ภาษาไทย
26 5920117009 นางสาวศุภรัตน์ นามสุข
ภาษาไทย
27 5920117008 นางสาวชลิตา คงอินทร์
ภาษาไทย
28 5920117007 นางสาวจันทร์จิรา หยังกุล
ภาษาไทย
29 5920117110 นายกิฟนันท์ ดอนิ
ภาษาอังกฤษ

