
 
 
 
 
 
 
                                        

                 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง    
                   รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20 – 24 มีนาคม 2560   

 

ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสอน 
ส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง รุ่นท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 20 – 24 มกราคม 2560 ไปแล้วนั้น 

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง รุ่นท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 20 – 24 มกราคม 2560 ดังนี้ 

1. น.ส.นุชจรี    นุชนิยม 
2. น.ส.นูรไอนี    หะยีดาราวี 
3. น.ส.นูรยานา  ยามา 
4. น.ส.แซงซีเยาะ  วาโซะ 
5. น.ส.ซากีเราะ   ตาฮา 
6. น.ส.อัสมะ    หะยีสแลแม 
7. น.ส.สุทธิมา   พิชัยวงศ์ธรรม 
8. น.ส.การีมา    หะยีสะมะแอ 
9. น.ส.คัสรีนา   ดุลย์ธารา 
10. นายยงยุทธ์    หนูพรหม 
11. น.ส.ยุวดี    หลีเจริญ 
12. นางซานียะฮ   อัลวานี 
13. นางวันรอฟียะห์   แวสาแสะ 
14. นายสุกิฟลี    ดอเลาะ 
15. น.ส.อามีเนาะ   ดอเลาะ 
16. น.ส.ซากียะห์   แวดาโอะ 
17. นางฮาซานะห์   สือรี 
18. น.ส.นาซีฮัฮ   โตะลู 
19. น.ส.ธิติมาภรณ์   สุขจู 
20. น.ส.ซากีนะห์   อุเซ็ง 
21. นายตูแวอาแซ   นิเยะ 
22. น.ส.กูซารีผะ   โตะรายอ 

/23.นางมัสนา... 



 
 

23. นางมัสนา    กูนา 
24. นายอับดุลเราะมาน   เจะมะ 
25. นางวันณภา   สุขย่ิง 
26. น.ส.ฮัสนีดา   มะดีเย๊าะ 
27. น.ส.มาสีเตาะ   นิมาป ู
28. น.ส.โนรอัยดา   การีนา 
29. น.ส.เจ๊ะสาล์มาห์   กอเส็ม 
30. น.ส.ฟาอีซะห์   หะมิ 
31. น.ส.แวรอฮานี   สาเล็ง 
32. นางอิริณา    เบ็ญอาเหม็ด 
33. น.ส.อุไร    หลังขาว 
34. น.ส.พัชรี    ศรีสวัสด์ิ 
35. น.ส.แวอัยเซาะห์   แวอุมาร์ 
36. น.ส.รุสมีนี    เจะยะ 
37. น.ส.มารีซัน   ตาเล๊ะ 
38. น.ส.ซากีเราะห์   วาเตะ 
39. น.ส.นูรมา    ดือเระ 
40. น.ส.สูไรณี    ละนิเพ็ง 
41. น.ส.นัสรีน    ยีเร็ง 
42. นางอุษนีย์    นราพงษ ์
43. น.ส.สุไรณี    เลาะแมะ 
44. น.ส.อาบฮา   อาบูบากา 
45. น.ส.รอเม๊าะ   กูวิง 
46. น.ส.นูรฮานี   เจะมะ 
47. น.ส.ภานุมาศ   ทองไทย 
48. นางวาฮีดา    สะอะ 
49. น.ส.ฟาริณี    วุฒิศาสตร์ 
50. น.ส.มูรมี    มูฮิ 
51. น.ส.อรณิช    ยีตูวา 
52. น.ส.รอยฮาน   เจ๊ะอุเซ็ง 
53. น.ส.ต่วนฮานาน   โตะกูบาฮา 
54. นส.นาฟีซะฮ์   หาแว 
55. น.ส.สูลาณี    เจะหะ 
56. นางเจะรอฮานี   วันหวัง 

 
 

/57.นางอัสรีญา... 



 
 
 

57. นางอัสรีญา     เจ๊ะอาลี 
58. นางวาสนา    ดาหะมิ 

  ประกาศ ณ วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
                                                                   

                     (ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ) 
                      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำเนำ 
 
                                  

                 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง    
                   รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20 – 24 มีนาคม 2560   

 

ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสอน 
ส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง รุ่นท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 20 – 24 มกราคม 2560 ไปแล้วนั้น 

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง รุ่นท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 20 – 24 มกราคม 2560 ดังนี้ 

1. น.ส.นุชจรี    นุชนิยม 
2. น.ส.นูรไอนี    หะยีดาราวี 
3. น.ส.นูรยานา  ยามา 
4. น.ส.แซงซีเยาะ  วาโซะ 
5. น.ส.ซากีเราะ   ตาฮา 
6. น.ส.อัสมะ    หะยีสแลแม 
7. น.ส.สุทธิมา   พิชัยวงศ์ธรรม 
8. น.ส.การีมา    หะยีสะมะแอ 
9. น.ส.คัสรีนา   ดุลย์ธารา 
10. นายยงยุทธ์    หนูพรหม 
11. น.ส.ยุวดี    หลีเจริญ 
12. นางซานียะฮ   อัลวานี 
13. นางวันรอฟียะห์   แวสาแสะ 
14. นายสุกิฟลี    ดอเลาะ 
15. น.ส.อามีเนาะ   ดอเลาะ 
16. น.ส.ซากียะห์   แวดาโอะ 
17. นางฮาซานะห์   สือรี 
18. น.ส.นาซีฮัฮ   โตะลู 
19. น.ส.ธิติมาภรณ์   สุขจู 
20. น.ส.ซากีนะห์   อุเซ็ง 
21. นายตูแวอาแซ   นิเยะ 
22. น.ส.กูซารีผะ   โตะรายอ 

/23.นางมัสนา... 
 
 



 
 

23. นางมัสนา    กูนา 
24. นายอับดุลเราะมาน   เจะมะ 
25. นางวันณภา   สุขย่ิง 
26. น.ส.ฮัสนีดา   มะดีเย๊าะ 
27. น.ส.มาสีเตาะ   นิมาป ู
28. น.ส.โนรอัยดา   การีนา 
29. น.ส.เจ๊ะสาล์มาห์   กอเส็ม 
30. น.ส.ฟาอีซะห์   หะมิ 
31. น.ส.แวรอฮานี   สาเล็ง 
32. นางอิริณา    เบ็ญอาเหม็ด 
33. น.ส.อุไร    หลังขาว 
34. น.ส.พัชรี    ศรีสวัสด์ิ 
35. น.ส.แวอัยเซาะห์   แวอุมาร์ 
36. น.ส.รุสมีนี    เจะยะ 
37. น.ส.มารีซัน   ตาเล๊ะ 
38. น.ส.ซากีเราะห์   วาเตะ 
39. น.ส.นูรมา    ดือเระ 
40. น.ส.สูไรณี    ละนิเพ็ง 
41. น.ส.นัสรีน    ยีเร็ง 
42. นางอุษนีย์    นราพงษ ์
43. น.ส.สุไรณี    เลาะแมะ 
44. น.ส.อาบฮา   อาบูบากา 
45. น.ส.รอเม๊าะ   กูวิง 
46. น.ส.นูรฮานี   เจะมะ 
47. น.ส.ภานุมาศ   ทองไทย 
48. นางวาฮีดา    สะอะ 
49. น.ส.ฟาริณี    วุฒิศาสตร์ 
50. น.ส.มูรมี    มูฮิ 
51. น.ส.อรณิช    ยีตูวา 
52. น.ส.รอยฮาน   เจ๊ะอุเซ็ง 
53. น.ส.ต่วนฮานาน   โตะกูบาฮา 
54. นส.นาฟีซะฮ์   หาแว 
55. น.ส.สูลาณี    เจะหะ 
56. นางเจะรอฮานี   วันหวัง 

 
 

/57.นางอัสรีญา... 



 
 
 

57. นางอัสรีญา     เจ๊ะอาลี 
58. นางวาสนา    ดาหะมิ 

  ประกาศ ณ วันท่ี  17  มีนาคม พ.ศ.2560 
 
                                                                  (ลงช่ือ)       รอฮานิ 

                     (ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ) 
                      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางสาวมารีนี  ตันหยงอุตง)                 มารีนี ร่าง/พิมพ์/ทาน 
    นักวิชาการอุดมศึกษา 


