
ล าดับที่

1 นางสาววัลรุสมี บนินิแว
2 นางสาวมารียา สุหลง
3 นางสาวโนรฮายาตี ดูมีแด
4 นางสาวอามีนา เจ๊ะเด
5 นางสาวนูไอนี มะเด็ง
6 นางสาวการีมะ สาหะ
7 นางสาวซีตีอามีเนาะ โต๊ะมะแซ
8 นางสาวฟาตีฮะห์ อเูซ็ง
9 นางสาวอาซีม๊ะ วอเต๊ะ
10 นางสาวซูฮายรา อาแว
11 นางสาวนุรยีฮัน อด้ิูง
12 นางสาวกรัตีณี มะแซ
13 นางสาวรูสนานี มามะ
14 นายเเวฮาซูวัน มูนะ
15 นางสาวอารยา พรมแกว้
16 นางสาวฮัมเซาะ สะอะ
17 นางสาวนูรพาตีฮะห์ สะไร
18 นางสาวไซเราะห์ แมเซ็ง
19 นางสาวซากเีร๊าะ สือรี
20 นางสาวฟาดีละห์ อารง
21 นางสาวสมใจ คงพูน

22 นางสาววศิณี พวงแกว้

23 นางสาวสีตีปาตีเมาะ เจ๊ะเงาะ

24 นางสาวฮานีฟะห์ แลปิ
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25 นางสาวอาตีบะห์ เซ็ง

26 นางสาวแวสูไฮนี แวอเุซ็ง

27 นางสาวซาวีเต๊าะ อมูา

28 นางสาวฟาตีฮะห์ มามะ

29 นางสาวอาดีละห์ ยูนุ

30 นางสาวอาตียะห์ บอืราเฮง

31 นางสาวรุสมีณีย์ แสะเซ็ง

32 นางสาวซากเีราะห์ ลาเต๊ะ

33 นางสาวนิลาวัณย์ มุหะ

34 นางสาวยาวาตี เตะ

35 นางสาวรูไวดา บอืราเฮง

36 นางสาวฟิรดาวส์ เต๊ะ

37 นางสาวฮาสีกนี  มะแซ

38 นางสาวนูรไอนี   ยีปอง

39 นางสาวสูรียานิง   แวกะจิ

40 นางสาวอามีนะห ์ มะเระ

41 นางสาวซอฮาบยีะห ์ มะสูดิง

42 นางสาวนิฮาลีเมาะ  วันนามะกนั

43 นางสาวนูอสัมา   มามะ

44 นางสาวนวพร ฉิมพลี

45 นาย ทนงศักด์ิ  พูลเทพ

46 นางสาวอาอซีะห ์ มะเซ็ง

47 นางสาวนูรฮาฟีนี  มูดอ
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48 นางสาวรุสมีรา  กาเดร์

49 นางสาวรุสนาณี เจ๊ะเต๊ะ

50 นางสาวเพียรพิณ สุภาพาบ

51 นางสาวนุรีแซ   แวหะมะ

52 นาย พีรณัฐ ภทัรวรรธน์กลุ

53 นางสาวนาซีบะ๊ห ์  สามะ

54 นางสาวนาเดีย   สาอุ

55 นางสาวนูรีดา   ยาลาแว

56 นางสาวฟาอซีา ยาสาแล

57 นางสาวฟาซีฮะห์ มูซอ

58 นางสาวอสัมะ เจะนิ

59 นางสาวไฟซอล แวอมุา

60 นางสาวสุรัตนา เทพแข

61 นางสาวยัสมี มะเกะ

62 นางสาวซูไฮลา มะมิง

63 นางสาวอาทติยา ปรีชาเลิศมิตร

64 นางสาวซาฮาเราะ  บนิหะมะ

65 นางสาวสูซานา    บอืราเฮง

66 นางสาวนิซูไฮลา  นิกโูน

67 นางสาวฮายาตี       สะแม

68 นางสาวยาลีฮา   เมาะบากอ

69 นางสาวกามีละห ์   อมูา

70 นางสาวฟาดีฮ๊ะ       หะยีเจะอาแซ
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71 นางสาวอมิตีซาล   มะกะนิ

72 นางสาวฟัตอยีะห์ แมเราะ

73 นางสาวแวโรสนีซา    แวอารง

74 นางสาวซามีมี       มะเซ็ง

75 นางสาวสุไรนี    หะยีฮามิ

76 นางสาวฟัทมา       โน๊ะ

77 นางสาวอารยา ยะปา

78 นางสาวซาวียะห์ สลาเมาะ

79 นางสาวโรสมีณีย์ อาลี

80 นางสาวฮูดา เอยีดวารี

81 นางสาววิริยาพร ราชเมืองขวาง

82 นางสาวไอณี ลามะดอ

83 นางสาวแวอามีราห์ สมานุรัตน์

84 นางสาวอาอดีะ อาแว

85 นางสาวโรสนานี ดือราแม

86 นางสาวรอฮายู เจ๊ะโซ๊ะ

87 นางสาวซากยี๊ะ ยามา

88 นางสาวรุสนานี แวหะยี

89 น.ส.ต่วนซอบารียะห์  ไซยิดมูฮ าหมัด

90 น.ส.สุนิสา อามะ

91 น.ส.หนิรุสน๊ะ หนิสาเร๊ะ

92 น.ส.มูนีเราะห์ สามะ

93 น.ส.โนรฮาฟีซา บินดอเลาะ



ล าดับที่

 3 - 6 สิงหาคม  2558

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายชื่อนักศึกษาทีผ่า่นการอบรมและทดสอบ จ านวน  97 ราย

หลักสูตร "นักบัญชคุีณภาพรุ่นใหม ่(Young & Smart Accountants)"

ชือ่ - สกุล

94 น.ส.พัชรียา บราเฮง

95 น.ส.อาฟีฟะห์ หะมะ

96 น.ส.รุสณี สุวรรณขาว

97 น.ส.มาริษา หะยีเล๊าะ


