
สํานักวิชาหรือหนวยงาน ช่ือ - สกุล สํานักวิชา เลขบัญชี
1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
 - ฝายสงเสริมการเรียนรู  3 คน นางสาวรูลา เจะอุบง สาธารณสุขศาสตร

นางสาววัชราภรณ ปานหวาน ศิลปศาสตร
นางสาวอัดวะด  ตะมะงา สาธารณสุขศาสตร

 - งานหอจดหมายเหตุ   1 คน นายอิลยัส อาแว สาธารณสุขศาสตร
 - งานส่ิงพิมพตอเน่ือง  1 คน นางสาวสกุณา เหล็มนุย ศิลปศาสตร
2. ศูนยบริการการศึกษา
 - ฝายรับนักศึกษา  1  คน นางสาวนุรอัยณี ดาเระมูซอ พยาบาลศาสตร
 - ฝายบริหารท่ัวไปและธุรการ  2 คน นางสาวกัลซูม อุสมันขาน สาธารณสุขศาสตร

นางสาวอาวาตีฟ มะเระ สาธารณสุขศาสตร
3. ศูนยบริการวิชาการ
 - งานธุรการ   1 คน นางสาวสุทัตตา เกาะกลาง สาธารณสุขศาสตร
4. ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 - งานเชิงธุรการ  3 คน นางสาวนายูวา บูงอปแน สาธารณสุขศาสตร

นางสาวศรัญญา สีทอง สาธารณสุขศาสตร
นางสาวปยากร ดําคุม วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

5. สํานักวิชาศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.สิริพร  1 คน นางสาวธิดารัตน แกวใจจง ศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.ปยนุช   1  คน นางสาวสุพรรษา แกวใจจง ศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.นทมน   1 คน นางสาวศกุลฏลา เพชรหนองชุม ศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.คําแกว  1 คน นางสาวกาญจนา  ยังอุปการ ศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.นุจรีย   1 คน นางสาวชนิดา   หวันกะเหร็ม ศิลปศาสตร
 - ชวยงาน อ.ทวีลักษณ   1  คน นางสาวอามามี่ย วาเลาะ ศิลปศาสตร
 - โครงการอิสลามศึกษา  2  คน นางสาวนาอีมะห ปาแนมาแล ศิลปศาสตร

นางสาวมานีเราะ ดามาลี ศิลปศาสตร
6. สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
 - ชวยงาน อ.ชฎารัตน  1  คน นางสาวภาสินี  ธีราลาภ รัฐศาสตรและนิติศาสตร
 - ชวยงาน อ.ฟารีดา 1  คน นางสาวสุชาดา สุมาลี รัฐศาสตรและนิติศาสตร
 - ชวยงาน อ.ตารเกศ  1  คน นางสาวแพรพรรณ ใจรังษี รัฐศาสตรและนิติศาสตร
 - ชวยงาน อ.อุเชนท  1  คน นางสาววิศัลยศยา โชติคุต รัฐศาสตรและนิติศาสตร
7. สํานักวิชาการจัดการ
 - งานธุรการ  1  คน นางสาวหัสยา ตะเหยง การจัดการ
 - สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  2  คน นางสาวธัญญานุช จันทรไพฑูรย การจัดการ

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทุนทํางานพิเศษและหนวยงานท่ีไปปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษาท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2561

      โดยผานการคัดเลือก จากหนวยงานท่ีนักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงาน
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นางสาวภาขวัญ คงมัยลิก การจัดการ
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  1  คน นายปรัชญา เชาวลิต การจัดการ
 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  2  คน นางสาวสุรภา แสงอภัย การจัดการ

นางสาวกัญธิมา รักชาง การจัดการ
8. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
 - ชวยงาน อ.ธนภร  1  คน นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ สารสนเทศศาสตร
 - ชวยงาน อ.จารุวรรณ  1  คน นางสาวนฤมล จันทรที สารสนเทศศาสตร
 - ชวยงาน อ.สลิลทิพย  1  คน นางสาวจุรีรัตน เทพสุวรรณ สารสนเทศศาสตร
 - ชวยงาน คุณทรงวุธ  4  คน นายพงษพันธุ จันทรพัฒน สารสนเทศศาสตร

นางสาวพิชญา ใจหาว สารสนเทศศาสตร
นายตรีทเศศ พิริยวรรธนะ สารสนเทศศาสตร
นายธนทรัพย ไทยทองนุม สารสนเทศศาสตร

9. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 - ชวยงาน อ.นฤมล  1  คน นางสาวอารียา เบ็นมาเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
 - ชวยงาน อ.วาริน  1  คน นายรอฟกี โมหะหมัด ศิลปศาสตร
10. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - สาขาวิศวกรรมไฟฟา  1 คน นายพีรพล ราชรักษ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   1   คน นายประสิทธิ์ แซอุย วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1 คน นางสาวปนิตา ชูปาน วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   2 คน นางสาวภัคจิรา ศรีใหม วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

นางสาววันนิสา เสือแกว วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - สาขาวิศวกรรมโยธา  2  คน นางสาวตูแวกูมารีนี โตะโซะ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

นางสาวพฤษภา บางเหรียง วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
11. สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 - ชวยงาน อ.พุทธิกันต  3  คน นายนคริน บัวลหวง สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

นายจิรภัทร ประสูตรานาวิน สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายอรรถพล มีภพ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.สุผาณิต  1 คน นายพงศสรรศ สัมฤทธิ์ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 - ชวยงาน อ.จิตติมา  2 คน นางสาววราสิตา  แกลวทนงค สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

นางสาวเบญจมาศ  เฉงไล สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 - ชวยงาน อ.ภานุวัฒน  6  คน นางสาวกมลวรรณ ธรรมรัตนฒิกุล สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

นางสาวเนตรนภา สวัสดิ์ทับ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นางสาวเกศินี นิยมลาภ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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นางสาวนิฟุฎดลา นิจินิการี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นางสาวศุภลักษณ นาคแกว สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายอับดุลรอมาน แวสือแม สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.สุภาวดี  3  คน นางสาวศิวพร  เขียวจันทร สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นางสาวเกวลิน บานควน สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นางสาวศุภมิตรา จบถิ่น สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.ธนสัณฑ  2  คน นายปยะวัชร   เซงฉวน สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายปริญญา  สุวรรณ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.ทรงพันธ  2  คน นางสาวธัญญารัตน หนูเอ่ียม สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายเจษฎา  ผองแผว สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.ปรัชญา  2  คน นายถากูร  เชาวภาษี สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายวรินทร สมบัติหลาย สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

 - ชวยงาน อ.กษิญา  1  คน นางสาวอาลิสา บุญเชิด สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

12. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ
 - งานเชิงธุรการ  5  คน นางสาวอานีส ดอเลาะฮีแต สาธารณสุขศาสตร

นางสาวนริศรา  มะเนาะ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวไซนะ กาซอ สาธารณสุขศาสตร
นายจักรรินทร  แกวชื่น วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
นางสาวณิชารีย   ชวยชู วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

13. อุทยานพฤกษศาสตร
 - งานธุรการ 1  คน นางสาวภัทรสุดา  หวานใจ ศิลปศาสตร
14. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
 - งานธุรการ  1  คน นางสาวเปนหน่ึง หนูชนะ รัฐศาสตรและนิติศาสตร
15. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
 - สนับสนุนงานฝายศูนยความเปนเลิศ 1 คน นางสาววิลาวัณย นนทมาตย สหเวชศาสตร
16. ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน
 - งานหลักสูตร  1  คน นางสาวนาเดีย แนแซ สหเวชศาสตร
17. ศูนยกิจการนานาชาติ
 - ดูแลนักศึกษาชาวตางชาติ  1  คน นางสาวรัตนา ราญไพร ศิลปศาสตร
18. ศูนยบริหารทรัพยสิน
 - งานฟตเนส/สปา  3  คน นางสาวมัลลิกา แบนอน ศิลปศาสตร

นายปทวี เท่ียวแสวง รัฐศาสตรและนิติศาสตร
นางสาวภัทรสุดา ศักดิ์นภาวุฒิ รัฐศาสตรและนิติศาสตร
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 - งานหองประชุม  1  คน นางสาวเบญจรัตน ชุมเมฆ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
 - งานเมืองจราจรจําลอง  1  คน นางสาวณัฐธิดา  ไหมแกว วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
19. ศูนยหนังสือ
 - ฝายบริหารสินคา งานธุรการ  2  คน นางสาวสุมาลี  แสงอําไพ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

นายอิรฟน เจะรามัญ ศิลปศาสตร
 - ฝายขายและบริการลูกคา  3  คน นางสาวรัตถาภรณ  ศรีสงกา สาธารณสุขศาสตร

นายสรายุทธ สมัครกิจ สาธารณสุขศาสตร
นายกฤษดา หลําแซอ่ิม สาธารณสุขศาสร

20. สวนอํานวยการและสารบรรณ
 - งานไปรษณีย   4  คน นางสาวนาซอฟะ  สาลัม สาธารณสุขศาสตร

นางสาวนัสนีม  วาแมยีซา สาธารณสุขศาสตร
นางสาวอุสณีย มูซอ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวฮาฟซะห ลาเตะ สาธารณสุขศาสตร

21. สวนสื่อสารองคกร
 - งานขาว  2  คน นางสาวจิรนันท  เกตุมณี สารสนเทศศาสตร

นางสาวจุฑามณี ฉิมอินทร สารสนเทศศาสตร
22. สวนการเงินและบัญชี
 - งานธุรการ  1  คน นายณัฐกิจ  ดําเกิด การจัดการ
23. หนวยตรวจสอบภายใน
 - งานธุรการ  1  คน นางสาวทักษพร ทองรัก การจัดการ
24. งานสงเสริมกีฬาและสุขภาพ สวนกิจการนักศึกษา
 - อาคารกีฬาในรม  4 คน นายกฤชธนภาษณ  ทองใบ สาธารณสุขศาสตร

นางสาวจิรัชฐา  สายแกว สารสนเทศศาสตร
นายอนุชิต นาคพัฒน การจัดการ
นายขจรศักดิ์ สมัครทะเล วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

 - สนามกีฬากลาง  2 คน นางสาวอามีดะห สาอุ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวรัศมี   กีติง สาธารณสุขศาสตร

 - อาคารพลศึกษา  3 คน นางสาวโนรวาตี โตะลาลา สาธารณสุขศาสตร
นางสาวนุรมา   สะอิ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวดรุณี นาวานิ สาธารณสุขศาสตร

 - สนามเทนนิส  2 คน นางสาวนาเดีย  เจะดอเลาะ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวสุวัณดา เจะซอ สาธารณสุขศาสตร

 - สระวายนํ้า  4  คน นางสาวนาอีมะห มะลี สาธารณสุขศาสตร



สํานักวิชาหรือหนวยงาน ช่ือ - สกุล สํานักวิชา เลขบัญชี

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทุนทํางานพิเศษและหนวยงานท่ีไปปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษาท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2561

      โดยผานการคัดเลือก จากหนวยงานท่ีนักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงาน

นางสาวอัยมาน แวยามาเลาะ สาธารณสุขศาสตร
นายอับดุลฮาริส  เจะโวะ สาธารณสุขศาสตร
นางสาวนิซารีพะห แวยะโกะ สาธารณสุขศาสตร

 - สํานักงาน  2  คน นายปรีชา ชวยบํารุง วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
นางสาวนิจฉรา คงกระพันธุ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

25. โครงการ WU Love care  สวนกิจการนักศึกษา
             1 คน นายภูวดล ศรีสุธรรม สารสนเทศศาสตร
26. Plus center  สวนกิจการนักศึกษา
            2  คน นางสาวรอซา  เจะอุบง ศิลปศาสตร

นางสาวอินทิรา โซะประสิทธิ์ ศิลปศาสตร
27. งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
       สวนกิจการนักศึกษา     2  คน นายอัษฎางค  ชัยศิริ เทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวศุภนิดา เกติยะ สารสนเทศศาสตร
28. งานหอพัก  สวนกิจการนักศึกษา
 - หอ 1 นางสาวอัญชลี ประเสริฐศรี  สาธารณสุขศาสตร

นางสาวรอฟอะห บีฮิง สาธารณสุขศาสตร
 - หอ 4 นางสาวพรกนก บูรณธนาศัย ศิลปศาสตร

นางสาวกชพร รัตนกานตะดิลก ศิลปศาสตร
 - หอ 5 นายธนกร  แกวเม็ด รัฐศาสตรและนิติศาสตร

นายฐาปกรณ ขรัวทองเขียว สารสนเทศศาสตร
 - หอ 7 นายภูวนาถ  ราชเสน สารสนเทศศาสตร

นายสิทธิศักดิ์  ไชยชนะ สารสนเทศศาสตร
 - หอ 10 นางสาวอัสหมะ บือราเฮง วิศวกรรมศาสตรและรัพยากร

นางสาวกูมินะ มินสยุม สาธารณสุขศาสตร
 - หอ 11 นางสาวธัญญพร ออนแกว  ศิลปศาสตร

นางสาวสุรัยฟา เบ็ญยุโสะ ศิลปศาสตร
 - หอ 13 นางสาวตัซลีมา  เจะแว พยาบาลศาสตร

นางสาวสานีรา สะมะแอ ศิลปศาสตร
 - หอ 14 นางสาว ซีตีฮาซียะห ดอเลาะ สาธารณสุขศาสตร

นางสาว อาลาวียะ แวอุเซ็ง สาธารณสุขศาสตร
 - หอ 16 นางสาววิภา สุมาลี ศิลปศาสตร
 - หอ 18 นางสาวจารุณี เองแวน สาธารณสุขศาสตร
 - ศูนยประสานงานหอพัก    1  คน นางสาวอาซีซะห  ยูโซะ ศิลปศาสตร


