
ล าดบั รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ผ่าน/ไม่ผ่าน

1 5760601002 น.ส. มารีนี ดือเยาะบิง ผ่าน
2 5760601005 น.ส. นูรอัยนี บือราเฮง ผ่าน
3 5760601006 น.ส. อารีซา ลาเต๊ะ ผ่าน
4 5760601008 น.ส. ดุรรอฮ เจ๊ะอารง ผ่าน
5 5760601010 นาย มูฮัมหมัดซอฟวัน บูกุ ไม่ผ่าน
6 5760601013 นาย ฮากีม นิกาเร็ง ผ่าน
7 5760601015 นาย ณรงค์ บือราเฮง ไม่ผ่าน
8 5760601017 น.ส. นารีรัตน์ ทองเทพ ไม่ผ่าน
9 5760601024 นาย อิลมี ดือราแม ไม่ผ่าน
10 5760601034 นาย อุสมาน  เจ๊ะลาเตะ ผ่าน
11 5760601037 น.ส. นูรีดา บินมะยูนอ ไม่ผ่าน
12 5760601051 นาย ไฟซอล เย็ง ผ่าน
13 5760601056 นาย ซุลกิฟลี กาเดร์ ผ่าน
14 5760601057 น.ส. ซาฮารา หะแว ไม่ผ่าน
15 5760601058 น.ส. ไอดา มัยดิง ผ่าน
16 5760601059 น.ส. โนรฮาซีบะห์  มัยดิง ไม่ผ่าน
17 5760601064 น.ส. รุสมานี  มะแอ ผ่าน
18 5760601066 น.ส. อารีดา  อุสมาน ไม่ผ่าน
19 5760601070 นาย อับดุลเลาะ คาระนิมิง ไม่ผ่าน
20 5760601076 นาย ซายูตี เจ๊ะหะ ผ่าน
21 5760601088 นาย มูฮ าหมัดซักรี  เจ๊ะแม ผ่าน
22 5760601090 นาย ฮาฟีสซัน  บือราเฮง ผ่าน
23 5760601091 น.ส. จีระวรรณ  นิรันดรพุฒ ผ่าน
24 5760601097 น.ส. นูรีซา  มะแซ ผ่าน

ตามทีค่ณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบ
ประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที ่4 เมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2561 มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่
สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ ดังนี้

ส่วนนักศึกษาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มี
การสอบประมวลความรู้ คร้ังที ่2 ในวันที ่28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง LA 406

ผลการสอบประมวลความรู้ดา้นวิชาชพีนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์



ล าดบั รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ผ่าน/ไม่ผ่าน

1 5760601018 นาย แพนดี อุสมัน ไม่ผ่าน

2 5760601023 นาย อัฟฟาน แวอูเซ็ง ไม่ผ่าน

3 5760601027 น.ส. แวมัรยาณีย์ แวอูมา ไม่ผ่าน

4 5760601029 นาย อัฟรอน มะเซ็ง ผ่าน

5 5760601036 นาย อิลฮัม  มาแต ไม่ผ่าน

6 5760601042 น.ส. ฟาเดีย บือราเฮง ไม่ผ่าน

7 5760601044 น.ส. สุฮัยลา อูสะนะ ไม่ผ่าน

8 5760601046 นาย ละฮหมัด อาแวกือจิ ไม่ผ่าน

9 5760601048 นาย อัซวาร์ บินบือราเฮง ไม่ผ่าน

10 5760601053 น.ส. อัสลีนา อาแว ไม่ผ่าน

11 5760601054 นาย ฮัมซี แมงยี ไม่ผ่าน

12 5760601067 น.ส. อัซรินทร์  ยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน

13 5760601069 นาย ฮาซัน สะตาปอ ไม่ผ่าน

14 5760601078 นาย อาดัม กาเระ ผ่าน

15 5760601086 นาย ฟาเดล แยบรอแย ผ่าน

16 5760601089 นาย ซูลกีฟลี  เปาะมิง ไม่ผ่าน

17 5760601094 น.ส. แอนลา อาบ๊ะ ไม่ผ่าน

18 5560601021 นาย ฮาพีซี ตูโรง ไม่ผ่าน

การสอบประมวลความรู้ คร้ังที ่2 ในวันที ่28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง LA 406

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

ผลการสอบประมวลความรู้ดา้นวิชาชพีนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนนักศึกษาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มี


