รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR”
YRU-English Camp 2020 ค่าย 2 จานวน 340 คน
ระหว่างวันที่ 15, 16, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม (หยาง ถาว) 23-301 และ ห้องประชุม (นัง กา) 23-303 ชัน้ 3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวซูไฮนี อาแว

2

นางสาวฮัสนะห์ รอเหม

3

นางสาวนัสริน ยะปา

4

นางสาวฟาตีเม๊าะ ยะหริ่ง

5

นางสาวซุลฟา อับดุลมายิส

6

นางสาวนาดีย๊ะห์ อากาซา

7

นางสาวโซเฟียร์ โมง

8

นางสาวนูรฟิตเราะห์ สาแลมิง

9

นางสาวนูรฮาฟีซะห์ ราเเดง

10

นางสาวฟาดีละห์ แดเมาะ

11

นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจ๊ะและ

12

นางสาวนูรุลอีมาน อูเซ็ง

13

นางสาวนูรีฮัน เก็งมะลาพี

14

นางสาวนาอีหม๊ะ สาแม

15

นางสาวอัสลีนาร์ มหัศนียนนท์

16

นางสาวฟาฏ็อนนัฮ บิงดอเลาะ

17

นางสาวฟาตินท์ ดือรานิง

18

นางสาวนูรียา ดิง

ที่

ชื่อ – สกุล

19

นางสาวอารีนา เซรัง

20

นางสาวมูนีรา วาหะ

21

นางสาวนูรมี อูแม

22

นางสาวหุซัยนีย์ บือราเฮง

23

นางสาวยูไรด้า ถนอมพล

24

นางสาวรอกีเยาะ ดาราแมง

25

นางสาวฟารีตา ซามูดิง

26

นางสาวปราณี เจ๊ะสาแม

27

นางสาวบุสรอ มามุ

28

นางสาวสุวีรอ อาแว

29

นางสาวฟัตมา มะมิง

30

นางสาวนูรีซัน ยามา

31

นางสาวซูแอนนา ดือราแม

32

นางสาวรูไซนี สานิ

33

นายโซฟาน สุหลง

34

นางสาวนามูรนี จิใจ

35

นางสาวนูรียะห์ เวาะหะ

36

นางสาวสุไลลา บาหะ

37

นางสาวฮายาตี นิตา

38

นางสาวฟาตีเมาะ ดาแวปูตะ

39

นางสาวฮาซานี สามะ

40

นางสาวสูไรดา สาดะ

41

นางสาวอาอีเสาะ สือรี

ที่

ชื่อ – สกุล

42

นางสาวนิสวยบะห์ ตีหานา

43

นางสาวมักกียะห์ โชติวานิชยกุล

44

นางสาวนูรสีบา มูซอ

45

นางสาวรุสนี กาเซ็ง

46

นายฮาซัน หะยีเด็ง

47

นางสาวฮาฟเสาะ ดอเลาะหมิ

48

นางสาวคอรีเยาะ ปาแนจะกะ

49

นางสาวมุสลีฮา นิง

50

นางสาวแวมิสบะห์ แวดือราแม

51

นางสาวฮาหยาด โต๊ะเส็น

52

นางสาวฮาฟีฟะห์ มะลีเลาะ

53

นางสาววันโซเฟีย หะแว

54

นางสาวอมาวสุ อาแว

55

นางสาวคอดีเยาะห์ โตะอาดัม

56

นางสาวซูไรยา วาแวนิ

57

นางสาวรุวัยดา สาหัดสะตา

58

นางสาวศุภรัตน์ หวังดี

59

นางสาวสุนิสา เส็นติหย๊ะ

60

นางสาวรอฟีอะห์ กาเดาะ

61

นางสาวอัสลีนา ยีละงู

62

นางสาวมัยซูน ไซลามุ

63

นางสาวสีตี สาและ

64

นางสาวนุชจรี สืบเหม

ที่

ชื่อ – สกุล

65

นางสาวรุสติลา ดือราแม็ง

66

นางสาวนูรีซัน สะแลแม

67

นางสาวอาดีละห์ เจะมูดอ

68

นางสาวอานิสา นาแว

69

นางสาวนิอาซียะ แนปีแน

70

นางสาวมัสนา ซามะแซ

71

นางสาวอาแอเสาะห์ มะยะ

72

นางสาววันฟาติน อูจะอิง

73

นางสาวศศิกานต์ อับดุลเลาะ

74

นางสาวนาอีมะห์ มานิ

75

นางสาวอารีนา ดือเระ

76

นางสาวกูฟียาร์ กูแต

77

นางสาวสารีนีย์ สะมะแอ

78

นางสาวรุสนานี เบงดือราแม

79

นางสาวรอฮีหม๊ะ

80

นายมูฮาหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง

81

นางสาวอาญีรณี เจ๊ะเลาะ

82

นางสาวรอไฟละห์ มะแซ

83

นางสาวซีตี บือนา

84

นางสาวนูรีฮะห์ คามิ

85

นางสาวนูรียะห์ มะเด็ง

86

นางสาวนูรอัยณี รือสะ

87

นางสาวศศินา เจ๊ะแล

ที่

ชื่อ – สกุล

88

นาอีหม๊ะ สาแม

89

นางสาวยามีละห์ มะแซ

90

นางสาวอักรีมา โต๊ะหลง

91

นางสาวอาอีดะ มะเซ็ง

92

นางสาวซูรายดาห์ ยูโซะ

93

นางสาวรอฮีมะห์ แซมะแซ

94

นางสาวนาตีละ ซาเระ

95

นางสาวนางสาวอัสนา ตีซา

96

นางสาวยัสมี ลาโบะ

97

นางสาวซีหยะ หลงอะหลี

98

นางสาวรุสนานี ตาเล๊ะ

99

นางสาวลัยนี ขะเดได้หวัง

100

นางสาวฮูดา เหมาะเด็น

101

นางสาวยาริณี โดยบังสา

102

นางสาวอาตีก๊ะห์ ดอเลาะ

103

นางสาวลัยนี ขะเดได้หวัง

104

นางสาวแวกัญตีนี มือลี

105

นางสาวฮานี ลีมอ

106

นางสาวนูรไอนี หะยีสะมาแอ

107

นางสาวนูรไลลา เลาะลีเยาะ

108

นางสาวซีหยะ หลงอะหลี

109

นางสาวซูไรยา บีดิง

110

นางสาวกูนารี

ที่

ชื่อ – สกุล

111

นางสาวนาดียะห์

112

นางสาวซูฮัยละฮ์ โดนุ๊

113

นางสาวโรรีตา บือราเฮง

114

นางสาวมูฮัมหมัดตามี ตาตา

115

นางสาวมาริสา ลุโบะเด็ง

116

นางสาวนูรูลแอมลิน กูดุส

117

นางสาวอาซีกีน ตีเตะ

118

นางสาวนาสือรี เจะเยะ

119

นางสาวอรัญญา ศรีโยม

120

นางสาวนิยาดา เด็ง

121

นางสาวรูวัยดา เจ๊ะเตะ

122

นางสาวฟาอีซะ ยุโซะ

123

นางสาวอัสมาอ์ หวันสมัน

124

นางสาวนุสรีน อุสมา

125

นางสาวดารีมาน มุมู

126

นางสาวรอฮานา หะเร็ม

127

นางสาวไซนับ มะสาพา

128

นางสาวหาสะนะห์ มามะ

129

นางสาวโรฮายู ยะโกะ

130

นางสาวซอพียะห์ โต๊ะตียอ

131

นางสาวคอยรียา ดอเลาะ

132

นางสาวนูรีฮาน เจะเลาะ

133

นางสาวรุสนา รอยูโมง

ที่

ชื่อ – สกุล

134

นางสาวต่วนนาเดีย กาโฮง

135

นางสาวฮูดา ซิ

136
137

นางสาวนูรฮายาตี วานิ
นางสาวฟาดีลา มามุ

138

นางสาวมารินี โต๊ะมา

139

นางสาวรูไวดา ดอละ

140

นางสาวนูรซูฮาดา บูงา

141

นางสาวนายะห์ แลแลวา

142

นายฮาซัน อากาปาแย

143

นางสาวอรรถพล ใจแน่

144

นางสาวนูรกัรตีนี สะบูดิง

145

นายสุกรี เง๊าะยีเละ

146

นางสาวกัสมีนี ดือราโอะ

147

นางสาวนูรอัฟระห์ อาแว

148

นางสาวนาตาซา อับดุลเลาะ

149

นางสาวตอยีบะห์ เจ๊ะเฮง

150

นายซูลกิฟลี สิเดะ

151

นางสาวอัสมา สายอ

152

นางสาวไอนี่ย์ สาเก็ง

153

นางสาวรุสนา ดอรอแต

154

นางสาวนัจวาย์

ที่

ชื่อ – สกุล

155

นางสาวซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็ง

156

นางสาวสากีหนะ ซาร์

157

นางสาวอาแอเสาะ

158

Yasminee Abu

159

นางสาวฟัทมา แวอูเซ็ง

160

นางสาวซูรีนา โละซิ

161

Raihan Mama'

162

นางสาวศศิณา ฤทธิ์โต

163

นางสาวนิอารีนา คาแปง

164

นางสาวนูรอัยนี แวนะไล

165

นางสาวสุไวบ๊ะห์ หะยีสันติ์

166

นายโซเฟียน ดาโอะ

167

นางสาวรูวัยดา ดาตู

168

Dareena Deesa-ea

169

นางสาวอรฤทัย เจ๊ะมะ

170

นางสาวมหุรา ยูโซ๊ะ

171

นางสาวณาญีฮาร์ มูซอ

172

นางสาวอามานี จะปะกียา

173

นางสาวนัศรุดดีน ยามา

ที่

ชื่อ – สกุล

174

นางสาวฟิตรี และเซ็ง

175

นางสาวกัลยา หะยีเจ๊ะเตะ

176

นางสาวอัสมานี มะลี

177

Aidah Hayimasamae

178

นางสาวนูรอักมาร์ มาสา

179

นางสาวนีรนา วาเหตุ

180

Isneen Chaipes

181

นางสาวอีมาส เจ๊ะหลง

182

นางสาวอันตาริยา หวดด้าหละ

183

Tuanarseera Tohrayor

184

นางสาวอาดีลา มาซอรี

185

Rusnainee Klalee

186

นางสาวนูรอีมาน กะสูเมาะ

187

นายซอลาฮุดดีน หะยีอาแว

188

นางสาวฮานีซะ รอเหม

189

Asma Japakiya

190

นางสาวทัศนีม ดือราแม

191
192

นางสาวอายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู
นางสาวนูรมีย์ โตะลู

193

นางสาวซอฟียะฮ์ แซะหมูด

194

นางสาวอัลวานี อีแต

ที่

ชื่อ – สกุล

195

นางสาวฮาฟีซา บือราเฮง

196

นางสาวนูรยานี หะยีมาเละ

197

นางสาวสุไลนี เจะมะ

198

นายฮารีส มามะ

199

นางสาวซูมัยยะห์ มะสีละ

201

นางสาวธนาทิพย์ แก้วมาก

202

Ni-ida Yama

203

Fateehah Pa'daepusu

203

นางสาวอัมนะห์ มาหามะ

204

นางสาวสุนิตา ดือรอแม

205

นางสาวซารีนา นิปา

206

นางสาวดัสวานี มะสาแม็ง

207

นางสาวนาซอปะห์ บือแน

208

นางสาวนูรอีมาน เจ๊ะเลาะ

209

Daswanee Masamaeng

210

นางสาวรอฮานี เตะ

211

นางสาว ซูซานา มะยี

212

นางสาวมัซลีนา วาโด

213

นางสาวพารีดะห์ หะยีมะ

214

นางสาวนูรคอซีอะห์ แวเด

215

นางสาวอัลนา ยอดดา

ที่

ชื่อ – สกุล

216

Suhaila Lamputeh

217

นางสาวนูราวาตี มูน๊ะ

218

นางสาวกาวซัทร์ ยูโซ๊ะ

219

นางสาวอาซีหม๊ะ กอมะมาโมง

220

นางสาวนูรไอนี มะหะ

221

นางสาวนูร์ไลลา ดอเลาะ

222

นายฟิกรีย์ ตาเห

223

นางสาวฮัซวานี อาบูวะ

224

Rusnanee Kamani

225

Naseeha Samae

226

Firda Weanawae

227

นางสาวพัชรีย์ ชุมฤทธิ์

228

นารีมาน เย็งกาเนะ

229

นางสาวซูมัยยะห์ มาเละ

230

นางสาวซูไรนา มูดี

231

นางสาวอัยนา นาวี

232

นางสาวฟาดีละห์ เหมาะจะโรจน์

233

Nurma Dueramae

234

Ai-shah Matyusoh

235

นางสาวอามานี อามิ

236

นางสาวอามาณี แยนา

ที่

ชื่อ – สกุล

237

นางสาวสารีน่า ใบโสะดา

238

นางสาวรอฮานา แวดือราเฮง

239

นางสาวอายีซ๊ะ นาแว

240

นางสาวฟาตีเมาะ เจะแล

241

นางสาวนุรสรินทร์ คารีจิ

242

นางสาวอุมินไอนูร์ มะเซ็ง

243

นางสาวรอบีย๊ะ. อาลีมามะ

244

นางสาวไมสุหรี รอเกตุ

245

นางสาวพูซีย๊ะ โซะบารู

246

นายมะซูรี มะซามู

247

นางสาวนัฐยมี ปานกลาย

248

นางสาวซีตีรอกีเยาะ แวกือจิ

249

นางสาวฮุสนา อายิ

250

นางสาวปิยะดา เบ็ญเหล็บ

251

นางสาวซูมัยยะห์ อีแต

252

Nurihan Wadeng

253

นางสาวรอฮานี ยุโซะ

254

นางสาวฟาซีรา เงาะ

255

นางสาวอนุศรา หลังเกตุ

256

นางสาวฟาอีดายู อีซอ

257

นางสาวสาณีต้า จะปะกิยา

ที่

ชื่อ – สกุล

258

นางสาวคอนีตะห์ เตะหมะ

259

นางสาวฟาตีฮะห์ ด๊ะแม๊

260

นางสาวปาตีเมาะ วาเด็ง

261

นางสาวอาภาพร จังโหลนราช

262

Kholatee Binputeh

263

นางสาวอานีสา มูเซะ

264

นางสาวฮาฟีซา มาแนง

265

นางสาวโซเฟีย มัดเลาะ

266

นางสาวนัสเราะห์ มะแตสีระ

267

นางสาวนูรซาฮีร่า วานิ

268

นางสาวซากีนา สาแม

269

นางสาวจันทร์จิรา หมาดอี

270

นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ

271

นางสาวจินดานุต โต๊ะปลัด

272

นางสาวฟิรดาว สาและ

273

นางสาวซารีนา มูเก็ม

274

Arifah Sama-ae

275

Tuanhasni Kumuda

276

นางสาว รุสนานี อาลี

277

นางสาวมาลีนี มามะแตหะ

278

นางสาวอิบตีซาม เซ็ง

ที่

ชื่อ – สกุล

279

นางสาวนูรยานี มะหลี

280

นางสาวฮามีดะฮ์ นุ๊ยาลา

281

นางสาวฮัฟเสาะห์ ตาเหร์

282

นางสาวซูรัยฮาน ยายา

283

นางสาวนูรี แวกูยิ

284

นางสาวฮาฟละห์ สาแม

285

นางสาวบัสมะห์ เซ็ง

286

นางสาววีลดาน หะยีและ

287

นางสาวไซนะ สาแม

288

นางสาวมาลินี ยูโซ๊ะ

289

นางสาวธนธิดา มาหลง

290

นางสาวซุฟญานี เเลนิง

291

นางสาวฮานิตา สุขสวัสดิ์

292

นางสาวนูรีฮัน เลาะซา

293

นางสาวซูรยี าณีย์ แวดอเลาะ

294

นางสาวยามีละห์ หะบู

295

นางสาวณพัชชนันท์ ดอมะ

296

นางสาว อานีซา เต๊ะฮิง

297

นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะโซ๊ะ

298

นางสาวแวฮุสนา แวโดยี

299

นางสาวซูณี เจ๊ะฮารี

ที่

ชื่อ – สกุล

300

นางสาวอัลวานี เตะย่อ

301

นางสาวนาซีฟะห์ แวสะแลแม

302

นางสาวอานีซ๊ะห์ บากา

303

suriyanee waedoloh

304

นางสาวนูรฮายาตี จะปะกิยา

305

นางสาวนูรีอีมาน ดือมุงกาปะ

306

นางสาวตอฮาเราะห์ พลาอาด

307

นางสาวจรรยพร หมาดเด็น

308

Husna Sama

309

นางสาวอัสมา แดงกุล

310

นางสาวตอฮีเราะห์ เสะสุลี

311

นางสาวอาตีกะห์ ดาโอะ

312

นางสาวอัสมาร์ มะยิ

313

นางสาวนูรมา เจะฮิง

314

นางสาวซูไรดา ปาแน

315

นางสาวฟิรดา บากา

316

นางสาวณัฐกานต์ ดันงุ่น

317

นางสาวเราะห์นี ลาเต๊ะ

318

นางสาวสุไลมาน เจะแว

319

นางสาวรุสมาวาตี มามะ

320

นางสาวนูรีฮันเตะโระ

ที

ชื่อ – สกุล

321

นางสาวฟิรดาว สะแลแมง

322

นางสาวสีตีฟัทเมาะห์ วิชา

323

นางสาวนูรีตา ตาเยะ

324

นางสาวอาดีละฮ์ ดือราแมง

325

นางสาวนุรอาซีซันต์ สาอะ

326

นางสาวไซนับ อาหามะ

327

นายอาซีดิง ยูเละ

328

นางสาวนูรีฮา สอเหาะ

329

นางสาวนูรฟีรดาวส์ สะมะดะ

330

นางสาวซูรัยญา มะลี

331

นางสาวนาซอฟะห์ บาเหม

332

Niaswanee Samaae

333

นายนิอารีฟ นิมะ

334

นางสาวนูรสูนีตา แวบาเห็ง

335

นางสาวอาดีลา ดอเลาะ

336

นางสาวตอยญีบะห์ รือสะ

337

นางสาวยานูรอ ตาเย๊ะ

338

Aveeyah chesmoche

339

นางสาวยามีหล๊ะ เจะนะ

340

นางสาวฟีเตราะห์ แยแล

