(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจําปงบประมาณ 2559 มาตรฐานที่ 9 ความเปนครู
ตามที่ คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดดําเนินการ
ประกาศรั บ สมั ค รฝ ก อบรมมาตรฐานความรู วิ ช าชี พ ครู ข องคุ รุ ส ภา 9 มาตรฐาน ป ก ารศึ ก ษา 2559
และไดสิ้นสุดการรับสมัครมาตรฐานที่ 9 ความเปนครู ไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น
บัดนี้ คณะศึก ษาศาสตร ขอประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิ์เขารับการอบรม และรายละเอียดการ
ฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 ความเปนครู ดังนี้
มาตรฐาน
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
มาตรฐานที่ 9 ความเปนครู หองที่ 1
1. นางสาวฮุซนา มะแซ
2. นางสาวซูมัยยะห กะแลแปะ
3. นางสาวนิอาอีเสาะ ยามูสะนอ
4. นางสาวซูไฮลาร แวบือราเฮ็ง
5. นางสาวมารีนา หะยี
6. นางสาวอานาตี ซีเซ็ง
7. นายซอยภูอาแมร บาเน็ง
8. นายอับดุลวาริส บอแงะ
9. นางสาวปทมา หะยีสะอะ
10. นายฮลมี ตาซา
11. นาวสาวแวนาเดีย เจะแนะ
12. นางสาวลาตีพะ มะแซ
13. นางสาวสุราลัย ซอรอเอะ
14. นางสาวไลดา กีติง
15. นางสาวคอมซะห สะดอเสาะ
16. นายลุกมาน ยาคอ
17. นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
18. นางสาวหรินทิพย มะเซ็ง
19. นางสาวสุไหรา สิงหะ
20. นางสาวรินลดา สุหลง
21. นางสาวแอเสาะ ปูตา
22. นางอานีซะห กาเซ็ง
23. นางสาวรอฮานา กาเจ
24. นางสาวคอลีเยาะ อูมา
25. นางสาวนาซีบะ อาแว
26. นางสาวรุชยา ยีมะลี
27. นางสาวซูไฮละ สนิ
28. นายกาดาฟ สามะเตะ

รายละเอียดการฝกอบรม
1. ระยะเวลาการฝกอบรม
วันที่ 17-21 และ 24-28 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-16.00น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา
07.30-08.30น.)
2. การฝกอบรมแบงเปน 3 หอง ดังนี้
2.1 ผูเ ขารับการฝกอบรมลําดับที่ 1-50
(หองที่ 1) เขาอบรม ณ หอง 05402 ชั้น 4
อาคาร 5 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2.2 ผูเขารับการฝกอบรมลําดับที่ 51-100
(หองที่ 2) เขาอบรม ณ หอง 05403 ชั้น 4
อาคาร 5 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2.3 ผูเ ขารับการฝกอบรมลําดับที่ 101-150
(หองที่ 3) เขาอบรม ณ หอง 05404 ชั้น 4
อาคาร 5 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3. ผูเขารับการฝกอบรมทุกทานตองแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
4. ผูเขารับการอบรมทุกทานตองเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ขอระยะเวลา
การอบรม

มาตรฐาน

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
29. นาวสาวอารียา มูซอ
30. นางสาวซูไวบะ ยะโกะ
31. นางสาวนันธิรา หิมวงศ
32. นางสาวฟตรีนา เบ็ญนา
33. นางสาวตัสนีม ฮะสะนี
34. นางสาวเสาวนีย กาหลง
35. นางสาวนูรฮูดา ดอเลาะ
36. นางสาวฮาลีเมาะ อีบุ
37. นางสาวนูรีฮัน ดาลอ
38. นางสาวสุไรยา หะยีบอื ราเฮง
39. นายซอบรี แวหะยี
40. นางสาวมาวัดดะห บือราเฮง
41. นางสาวฮัซลีนา สะมะนอ
42. นางสาวนูรอิฟามีย อาแว
43. นางสาวนัสริน เละดุวี
44. นางสาวยูสรอ จะปะกิยา
45. นางสาวนูรีดา กะลูแป
46. นางสาวรอฮานา หมะประสิทธิ์
47. นางสาวจัสทมี มูรอแม็ง
48. นางสาวอารีนา หะยีบาราเฮง
49. นายปดรุดดีน เจะเฮง
50. นายอับดุลเราะหมาน เจะอาแว
หองที่ 2
51. นางสาวสุนีหยะ ทิ้งเหม
52. นางสาวอามีเนาะ เจะเด็ง
53. นายวันริฎวาน แซแน
54 .นางสาวสรยา สุขสายแกว
55. นางสาวศศิวิมล บัวแกว
56. นายมูฮัมมัดซัยดี กูวิง
57. นางสาวเหมือนฝน นิภานันท
58. นางสาวนูรีซา แฮเลาะแม
59. นายมูฮัมหมัด บุญสง
60. นางสาวซูไฮลา ยูโซะ
61. นายมะการี มะแซ
62. นางไซนูน เปาะเฮง
63. นางสาวแวนะ โตะแบแดง
64. นางสาวนูรีดา การีอูมา
65. นางสาวสานีสะ ยือแง
66. นางสาวยามีละห แซลี
67. นายอารฟรนัลด วิระหะมิล

รายละเอียดการฝกอบรม

มาตรฐาน

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
68. นายมาหะมะรีดวน มามะ
69. นางสาวนูรฮายาตี บาเหาะ
70. นางสาวธันยพร เสงสีแดง
71. นางฟารินดา เชื้อหมอ
72. นางสาวสุลยานี แวดือราโอะ
73. นางสาวพิชญา ดิษฐสุวรรณ
74. นางสาวอารีนา ดือราโอะ
75. นางสาวอาดีละห จอหวัง
76. นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
77. นางสาวนินาซีบะห มะแซ
78. นางสาวเจะฟารีดา ทากือแน
79. นางสาวสุภาภรณ ดวงแกว
80. นางสาววิภาวี ชุมพร
81. นางสาวภิมุก สมิงแกว
82. นางสาวพัณณิตา ไชยชนะ
83. นางสาววินันดา หนูนุม
84. นางสาวชญานิษฐ ดวงตุด
85. นางสาวศุภรดา ธรรมสะโร
86. นายอาบีดีน สุวรรณมณี
87. นางสาวปภัสราภรณ แซตัน
88. นางสาวสุภัตรา แสงมาก
89. นายฐากูร นันทมโน
90. นางสาวอาอีดะห บีแต
91. นางสาวนูรฟรดาว ยามา
92. นางสาวนัสรี มั่นนันทกลุ
93. นางสาวนูรีดา อาแด
94. นางสาวสุนิตา เจะเหงาะ
95. นายมุตาฟาร แวอาลี
96. นางสาวยลดา สะบุดิง
97. นางฮุสนา มะดีเยาะ
98. นางฟาตีมะห สะมะลี
99. นางสาวฟาซียะ มูซอ
100. นางสาวอามีเนาะ มะสาเมาะ
หองที่ 3
101. นางสาวเนตรนภา จิตภาค
102. นางสาวรุสนี อีแต
103. นางสาววันนิสา เจะอามิ
104. นางสาวปาซียะ สะมะแอ
105. นางสาวฮับบาซะห ดอเลาะ
106. นางสาวพิชญาดา เงาเรือง

รายละเอียดการฝกอบรม

มาตรฐาน

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
107. นางสาวนพวรรณ พลังไพบูลย
108. นางสาวชนิดา สุจริต
109. นางสาวอารยา ยอสมเพชร
110. นายมูฮามัดยากี หะยีสะอิ
111. นายอายุบ มะอิง
112. นางสาวนาซีเราะห สารอ
113. นางสาวทิพาพร ชะอุม
114. นางสาวนาเดียร สุระ
115. นางสาวอุษณีย สุขสังวาลย
116. นางสาวสุทิศา สะขะโร
117. นางสาวจันจิรา เครือนาคพันธ
118. นายวิสูตร บกสกุล
119. นางสาวอัยนิง เจะหลง
120. นางสาวณัฐวัณณ ลุมสวย
121. นางสาวสุวิชญา ภูทับทิม
122. วาที่รต.หญิงพิมพารัตน พัฒนพงศ
123. นางสาวซูรีนา อาแว
124. นางสาวซาลีฮา นามายัม
125. นายจิรายุ สงเคราะห
126. นางสาวอาทิตยา รัตนะ
127. นางสาวฮามีดะห เจะแต
128. นายอาแว เจะโมง
129. นายอนัส หาหมาน
130. นายอาลาวี มามุ
131. นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญถาวร
132. นางสาวนูฮีดายะห บือดือเลาะ
133. นายอาหะมัด เดนหะ
134. นางสาวณัฐณิช แซมลิวรรณ
135. นางสาวสุณียา เจะ
136. นางสาวฟฏลินา สาเมาะ
137. นางสาวมายีดะห ยูโซะ
138. นางสาวมณฑกานต หนูนอย
139. นางสาวรอฮานี แวสามะ
140. นางสาวรุสนีดา ดราแม
141. นางสาวนูรียะ กูนา
142. นายอีรฟาน แมฮะ
143. นางสาวอารียา สุวาหลํา
144. นางสาวกัณฐิตา บุญรักษ
145. นางสาวขวัญฤดี จันทคาร
146. นางสาวรอกีเยาะ สาและมะ

รายละเอียดการฝกอบรม

มาตรฐาน

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม
147. นางสาวณาดาร มะมิง
148. นางสาวรุสฎา ซีบะ
149. นางสาวสารีปะ บาเฮาะ
150. นางสาวณาวาน เจะดาโอะ

รายละเอียดการฝกอบรม

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
อําไพวรรณ สุภาพวานิช
(ผูชวยศาสตราจารยอําไพวรรณ สุภาพวานิช)
รองคณบดีฝายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ รักษาการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
สําเนาถูกตอง
กิตติญา อาจเที่ยงธรรม
(นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม)
พนักงานบริหารทั่วไป

กิตติญา ราง/พิมพ/ทาน

