
MUAC01474 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ธวัช ชติตระการ

MUAC01456 วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. กจิจา สว่างเจริญ

วิทยาศาสตร์ รศ. ลดัดา เอกสมทราเมษฐ

MUAC01483 การบริการและการทอ่งเทีย่ว รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกลุ

อ. พรนิตย์ วรรธนพิสทิธิกลุ

MUAC01510 รศ.ดร. วิลาศ สตัยสณัห์สกลุ

MUAC01504 พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. วันดี สทุธิรังษี

ดร. ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

ทพญ. ฉวีวรรณ ชืน่ชผูล

ทพญ. บษุกร อคัรวัชรางกรู

รศ.ดร. ธีรพงศ์ แกน่อนิทร์

รศ. นวลจิรา ภัทรรังรอง

PSUC001 การแพทย์แผนไทย ผศ.ดร. อรทยั เนียมสวุรรณ

PSUC002 การแพทย์แผนไทย นางสาว นงลกัษณ์ กลุวรรัตต์

PSUC003 การแพทย์แผนไทย ดร. สรุศกัดิ์ ลิม้สวุรรณ

PSUC004 การแพทย์แผนไทย ดร. กิง่กาญจน์ บรรลอืพืช

PSUC005 การแพทย์แผนไทย ผศ.ดร. นันทยิา จ้อยชะรัด

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดย ส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา

รายช่ือผู้มีคณุสมบัตเิป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน

 ระดบัหลักสูตร ปีการศกึษา 2557

เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

วิทยาเขตหาดใหญ่

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC006 การแพทย์แผนไทย ดร. จุฬา วิริยะบบุผา

PSUC007 การแพทย์แผนไทย รศ.ดร. ฉวีวรรณ จัน่สกลุ

PSUC008 ทนัตแพทย์ศาสตร์ นาย เสริม เจริญกลุ

PSUC009 ทนัตแพทยศาสตร์ ผศ. ชโณทยั เฮงตระกลู

PSUC010 ทนัตแพทยศาสตร์ นาย นวุธ ถาวรจิตต์

PSUC011 ทนัตแพทยศาสตร์ นางสาว กนกวรรณ สวุรรณรัตน์

PSUC012 เทคนิคการแพทย์ รศ.ดร. ศโิรช จิตตส์รุงค์

PSUC013 เทคนิคการแพทย์ ดร. ณัฐดา ตน้วงศ์

PSUC014 พยาบาลศาสตร์ ผศ. สนัุนทา ยังวนิชเศรษฐ

PSUC015 พยาบาลศาสตร์ ผศ. อรวรรณ หนูแกว้

PSUC016 พยาบาลศาสตร์ ผศ. อาภรณ์ทพิย์ บวัเพ็ชร์

PSUC017 พยาบาลศาสตร์ รศ. ปยิะนุช จิตตนูนท์

PSUC018 พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. บษุกร พันธ์เมธาฤทธิ์

PSUC019 พยาบาลศาสตร์ ผศ. แสงอรุณ อสิระมาลยั

PSUC020 พยาบาลศาสตร์ ผศ. โสเพ็ญ ชนูวล

PSUC021 พยาบาลศาสตร์ ดร. วินีกาญจน์ คงสวุรรณ

PSUC022 พยาบาลศาสตร์ นาง อภิษฎา พิศสวุรรณ์

PSUC023 พยาบาลศาสตร์ นางสาว ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะ

PSUC024 แพทยศาสตร์ รศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์

PSUC025 แพทยศาสตร์ รศ. พญ. จิตเกษม สวุรรณรัฐ

PSUC026 แพทยศาสตร์ พญ. อรุณวรรณ ทองขาว

PSUC027 แพทยศาสตร์ ผศ. นพ. พงศศ์กัดิ์ ดา่นเดชา

PSUC028 แพทยศาสตร์ รศ. พญ. รัตนา ลลีาวัฒนา



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC029 แพทยศาสตร์ นางสาว ปรพร ศรีวรรณวิทย์

PSUC030 แพทยศาสตร์ นางสาว สายแกว้ เจือจันทร์

PSUC031 แพทยศาสตร์ นางสาว จุฬาลกัษณ์ เรืองณรงค์

PSUC032 แพทยศาสตร์ นางสาว รสกิร หนูเกลีย้ง

PSUC033 แพทยศาสตร์ นางสาว สภุาพรรณ จิตตโ์สภณ

PSUC034 แพทยศาสตร์ นางสาว วารุณี หมืน่ยา

PSUC035 เภสชัศาสตร์ รศ. สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑิต

PSUC036 เภสชัศาสตร์ รศ. โพยม วงศภู์วรักษ์

PSUC037 เภสชัศาสตร์ นางสาว พงศภรณ์ บวัดี

PSUC038 เภสชัศาสตร์ นางสาว ปาณิสรา บญุสนอง

PSUC039 เภสชัศาสตร์ นางสาว กาญจนา นพฤทธิ์

PSUC040 เภสชัศาสตร์ นาง นันธิญาน์ ศริิวรรณ

PSUC041 เภสชัศาสตร์ อ. ฐิตมิา ดว้งเงิน

PSUC042 เภสชัศาสตร์ นาง จิฬานุช อสิโม

PSUC043 เภสชัศาสตร์ นางสาว นุจนารถ เกยีรตขิวัญบตุร

PSUC044 เภสชัศาสตร์ นางสาว ธิวารัตน์ ชรูุง่

PSUC045 โครงการจัดตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ ดร. อจัฉราภรณ์ อสิสรุิยะ

PSUC046 การจัดการสิง่แวดลอ้ม ผศ.ดร. สวิุทย์ สวุรรณโณ

PSUC047 ทรัพยากรธรรมชาติ รศ. อรัญ งามผ่องใส

PSUC048 ทรัพยากรธรรมชาติ ผศ. สพุัตรา เดวิสนั

PSUC049 ทรัพยากรธรรมชาติ ดร. พรพิมล เชือ้ดวงผุย

PSUC050 ทรัพยากรธรรมชาติ นาง ปวีณ์นุช ชทูอง

PSUC051 ทรัพยากรธรรมชาติ นางสาว จตรุพร สอนจิต



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC052 ทรัพยากรธรรมชาติ นาย สณัฐิต ิ ตรีโชติ

PSUC053 ทรัพยากรธรรมชาติ นางสาว สดุธิดา แซ่เบา่

PSUC054 ทรัพยากรธรรมชาติ นางสาว ฐปนัท เพ็งมาก

PSUC055 ทรัพยากรธรรมชาติ นาง สนัุทณี แสงแจ่ม

PSUC056 ทรัพยากรธรรมชาติ รศ. วันวิศาข์  งามผ่องใส

PSUC057 ทรัพยากรธรรมชาติ ผศ. อภิญญา  รัตนไชย

PSUC058 วิทยาศาสตร์ รศ. สมัพันธ์ วงศน์าวา

PSUC059 วิทยาศาสตร์ ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศด์ารา

PSUC060 วิทยาศาสตร์ อ.ดร. วันดี อดุมอกัษร

PSUC061 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ประภาพร อทุารพันธุ์

PSUC062 วิทยาศาสตร์ ดร. อรณิชา รัตนาภรณ์

PSUC063 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วิไลวรรณ โชตเิกยีรติ

PSUC064 วิทยาศาสตร์ ดร. มลวดี วงศล์าภสวุรรณ

PSUC065 วิทยาศาสตร์ ดร. อนิุตษา สงัข์เกตุ

PSUC066 วิทยาศาสตร์ ผศ. อรวรรณ ตรีภักดิ์

PSUC067 วิทยาศาสตร์ ดร. ธรรมรัตน์ พนิชยากลุ

PSUC068 วิทยาศาสตร์ รศ.ดร. รณสรรพ์ ชนิรัมย์

PSUC069 วิทยาศาสตร์ รศ. วราภรณ์ ตนัรัตนกลุ

PSUC070 วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์

PSUC071 วิทยาศาสตร์ อ. เยาวภา สขุพรมา

PSUC072 วิทยาศาสตร์ ผศ. กานดา ปานทอง

PSUC073 วิทยาศาสตร์ ผศ. เดชา เสริมวิทยวงศ์

PSUC074 วิทยาศาสตร์ ดร. ขนิษฐา หาญสงูเนิน



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC075 วิทยาศาสตร์ ดร. สเุมธา สวุรรณบรูณ์

PSUC076 วิทยาศาสตร์ ดร. สดุา จักรทอง

PSUC077 วิทยาศาสตร์ ดร. พงศธร อมรพิทกัษ์สขุ

PSUC078 วิทยาศาสตร์ นางสาว เจนวดี หิรัญรัตน์

PSUC079 วิทยาศาสตร์ นางสาว กฤตยภร คุม่เคีย่ม

PSUC080 วิทยาศาสตร์ นางสาว ธัญญาภรณ์ บญุเพ็ชร

PSUC081 วิทยาศาสตร์ นางสาว วรรณวิษา บญุวรรโณ

PSUC082 วิทยาศาสตร์ นางสาว พรรนีย์ พูลสวัสดิ์

PSUC083 วิทยาศาสตร์ นางสาว นฤมล ไพโรจน์

PSUC084 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชยีร

PSUC085 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ทวีศกัดิ์ เรืองพีระกลุ

PSUC086 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. เลก็ สคีง

PSUC087 วิศวกรรมศาสตร์ ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร

PSUC088 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. มนูญ มาศนิยม

PSUC089 วิศวกรรมศาสตร์ อ. พงศศ์ริิ จุลพงศ์

PSUC090 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. สนิินาฏ จงคง

PSUC091 วิศวกรรมศาสตร์ รศ. ลอืพงศ์ แกว้ศรีจันทร์

PSUC092 วิศวกรรมศาสตร์ ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรี

PSUC093 วิศวกรรมศาสตร์ นางสาว ศริาณี แซ่ซั่น

PSUC094 วิศวกรรมศาสตร์ นางสาว บงกช พฤกษพงษ์

PSUC095 อตุสาหกรรมเกษตร ดร. วิริยะ ดวงสวุรรณ

PSUC096 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. อญัชลี ศริิโชติ

PSUC097 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. กอ่งกาญจน์ กจิรุง่โรจน์



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC098 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. มณี วิทยานนท์

PSUC099 อตุสาหกรรมเกษตร นาง ใจทพิย์ วงคส์วัสดิ์

PSUC100 อตุสาหกรรมเกษตร รศ. ไพรัตน์ โสภโณดร

PSUC101 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว นพรัตน์ ชีท้างดี

PSUC102 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. ปยิรัตน์ ศริิวงศไ์พศาล

PSUC103 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว มณฑิรา เอยีดเสน

PSUC104 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว ดาริกา อาวะภาค

PSUC105 อตุสาหกรรมเกษตร ดร. พรอษุา จิตพุทธิ

PSUC106 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. มุทติา มีนุ่น

PSUC107 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว กติญิา วงศค์ าจันทร์

PSUC108 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว กนัยา อคัรอารีย์

PSUC109 อตุสาหกรรมเกษตร รศ. เถวียน วิทยา

PSUC110 อตุสาหกรรมเกษตร นางสาว สพุรทพิย์ สขุบรูณ์

PSUC111 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. ปยิะรัตน์ บญุแสวง

PSUC112 อตุสาหกรรมเกษตร ผศ. สนัทดั วิเชยีรโชติ

PSUC113 สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ดร. มนัสวัณฎ์ แสงศกัดา ภัทรธ ารง

PSUC114 สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง นาง มณฑิชา จิระจรัส

PSUC115 นิตศิาสตร์ นาง สงัวาล ผ่องสะอาด

PSUC116 นิตศิาสตร์ นาย บญุเจิด วีจันทร์

PSUC117 นิตศิาสตร์ นาย มงคล มาลยารม

PSUC118 วิทยาการจัดการ ดร. ณัฐธิดา สวุรรณโณ

PSUC119 วิทยาการจัดการ ผศ.ดร. คณน ไตรจันทร์

PSUC120 วิทยาการจัดการ ดร. อศิรัฎฐ์ รินไธสง



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC121 วิทยาการจัดการ ดร. วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์

PSUC122 วิทยาการจัดการ รศ. พรชยั  ลขิิตธรรมโรจน์

PSUC123 วิทยาการจัดการ ดร. ธนาวุธ แสงกาศนีย์

PSUC124 วิทยาการจัดการ อ. สพุิชชา  เอกอรุุ

PSUC125 วิทยาการจัดการ อ. วิญชยั  อุน่อดเิรกกลุ

PSUC126 วิทยาการจัดการ ผศ. วชริาภรณ์ จันทร์โพธนุกลุ

PSUC127 วิทยาการจัดการ ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกลูมุทตุา

PSUC128 วิทยาการจัดการ นาง บรูณิจฉ์ แกว้พิบลูย์

PSUC129 วิทยาการจัดการ นาง หทยัรัตน์ ลิม่อรุณวงศ์

PSUC130 วิทยาการจัดการ นาง เกศณี จิตรภักดี

PSUC131 วิทยาการจัดการ นาง ศภุญาลกัษณ์ ศรีจันทร์กลุ

PSUC132 นิตศิาสตร์ นาง เยาวนา เสสสระ

PSUC133 เศรษฐศาสตร์ อ. จริยภัทร บญุมา

PSUC134 เศรษฐศาสตร์ นาย พลากร สตัย์ซื่อ

PSUC135 เศรษฐศาสตร์ นางสาว ภชสิา เกตอุ าพรชยั

PSUC136 เศรษฐศาสตร์ นางสาว กญัญ์รินท์ สทุธิตณัตยาภรณ์

PSUC137 เศรษฐศาสตร์ นาง สริิกาญจน์ ไชยพูน

PSUC138 ศลิปศาสตร์ รศ.ดร. อดศิา แซ่เตยีว

PSUC139 ศลิปศาสตร์ ดร. อษุา อนิทรักษา

PSUC140 ศลิปศาสตร์ รศ.ดร. ธัญภา พลานุกลูวงศ์

PSUC141 ศลิปศาสตร์ นาง อภิญญา จงวัฒนไพบลูย์

PSUC142 ศลิปศาสตร์ นาง กรุณา วงศผ์าสกุโชติ

PSUC143 ศลิปศาสตร์ นาง บญุทวิา จันทรเจริญ



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC144 ศลิปศาสตร์ ดร. จอมใจ สทุธินนท์

PSUC145 ศลิปศาสตร์ ผศ. จิราพร จันจุฬา

PSUC146 ศลิปศาสตร์ ดร. สรุพงษ์ ยิม้ละมัย

PSUC147 ศลิปศาสตร์ ผศ. เอมอร เจียรมาศ

PSUC148 ศลิปศาสตร์ ดร. เรวดี อึง้โพธิ์

PSUC149 ศลิปศาสตร์ นาย บรรณกร แซ่ลิม่

PSUC150 บณัฑิตวิทยาลยั รศ. ธีรพล ศรีชนะ

PSUC151 วิทยาลยันานาชาติ ดร. ธเนศ ปานรัตน์

PSUC152 วิทยาลยันานาชาติ นาง เจิดจรรย์ เปลีย่นโพธิ์

PSUC153 สถาบนัสนัตศิกึษา ผศ. ดร. บษุบง ชยัเจริญวัฒนะ

PSUC154 สถาบนัสนัตศิกึษา นางสาว เกศฤดี บญุรัตน์

PSUC155 สถาบนัสนัตศิกึษา นางสาว รจิเรข เจริญดี

PSUC156 สถาบนัการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้ นาง กลุทตั หงสช์ยางกรู

PSUC157 สถาบนัการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้ นาง ดรุณี สวุรรณชวลติ

PSUC158 สถาบนัการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้ นาง หทยัทพิย์ เอง้ฉว้น

PSUC159 กองบริการการศกึษา นาย แดง โฉมทอง

PSUC160 ฝ่ายประกนัคณุภาพ วิทยาเขตปตัตานี อ. เลก็ แซ่จิว

PSUC161 ฝ่ายประกนัคณุภาพ วิทยาเขตปตัตานี นางสาว โชตกิา จันทวงศ์

PSUC162 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปตัตานี ผศ. พัชรียา ไชยลงักา

PSUC163 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปตัตานี ดร. รอฮานิ เจะอาแซ

PSUC164 พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปตัตานี นางสาว ลดัดา เพชรนวล

PSUC165 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. พูนศกัดิ์ สนัตวิิทยานนท์

วิทยาเขตปัตตานี



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. นภารัตน์  ไวยเจริญ

PSUC167 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พัฒนสดุา ศริินุพงศ์

PSUC168 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. โรมรัน  ชศูรี

PSUC169 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. สมศกัดิ์  เหลา่เจริญสขุ

PSUC170 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. ไพโรจน์  กลิน่พิทกัษ์

PSUC171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ตลุยพงษ์ ตลุยพิทกัษ์

PSUC172 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อดศิยั  รุง่วิชานิวัฒน์

PSUC173 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. ปยิะ  ผ่านศกึ

PSUC174 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. จรีรัตน์  รวมเจริญ

PSUC175 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. เบญจ  ทองนวลจันทร์

PSUC176 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. อาซีซัน  แกสมาน

PSUC177 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. วีรยา  คุม้เมือง

PSUC178 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. จุฑารัตน์  ทะสะระ

PSUC179 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. พายัพ  มาศนิยม

PSUC180 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. ณัฐพงษ์  บวรเรืองโรจน์

PSUC181 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. เนตรนภิส  ออ๋งสวุรรณ

PSUC182 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. เทวี ทองแดง  คาร์ริลา

PSUC183 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. แววฤดี แววทองรักษ์

PSUC184 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. นิตยา  แม็คแนล

PSUC185 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. เซาฟ ี บสูะมัญ

PSUC186 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สลา้ง  มุสกิสวุรรณ

PSUC187 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ภาขวัญ  ริยาพันธ์

PSUC188 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อาทติย์  อนิทรสทิธิ์



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC189 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. รัตตกิานต์  แซ่ลิม่

PSUC190 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. ภัทราวรรณ  ทองค าชมุ

PSUC191 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อารียุทธ  สมาแอ

PSUC192 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อนิรุทธ ผลออ่น

PSUC193 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. อนุวัติ แซ่ตัง้

PSUC194 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. มนูญ ศริินุพงศ์

PSUC195 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. เทยีนทพิย์ ไกรพรม

PSUC196 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย สมนึก สอนนอก

PSUC197 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย สธุา เกลาฉดี

PSUC198 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว อารยา เจียรมาศ

PSUC199 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย บญุเลศิ จันทรร์ไสย์

PSUC200 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว ขวัญฤทยั อาจไพรินทร์

PSUC201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว ณัฐยา กระเเจ่ม

PSUC202 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. วรพจน์ ปานรอด

PSUC203 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร. อลัญาณ์ สมุห์เสนีโต

PSUC204 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รศ. ดร. ปริศวร์ ยิน้เสน

PSUC205 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากลุ

PSUC206 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ อ. อาคม โสวณา

PSUC207 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. วรรณกร ลขิิตปญัญโชติ

PSUC208 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. ปริลกัษณ์ กลิน่ชา้ง

PSUC209 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. นิศากร ทองนอก

PSUC210 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร. ชุม่จิตต์ แซ่ฉัน่

PSUC211 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาง กาญจนา สหะวิริยะ

PSUC212 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. เชดิชยั อดุมพันธ์



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC213 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. พรปวีณ์ ศรีงาม

PSUC214 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาย วีระพงศ์ ยศบญุเรือง

PSUC215 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผศ. วุฒิพงษ์ แสงมณี

PSUC216 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. ชาคร ประพรหม

PSUC217 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดร. กนัยปริณ ทองสามสี

PSUC218 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ อ. เอกนรินทร์ เอกอริยะสริิ

PSUC219 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ อ. ปยิวรรณ ปยิะกาญจน์

PSUC220 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ อ. บณัฑิต ไกรวิจิตร

PSUC221 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นางสาว ศรัณย์ลติา โชตริัตน์

PSUC222 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาง นวมน จันทร์กลิน่

PSUC223 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาย อนุกลู ตนัสพุล

PSUC224 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ นาย พิเชฐ แสงทอง

PSUC225 วิทยาการสือ่สาร มูฮ าหมัดสใูฮมี ยานยา

PSUC226 วิทยาการสือ่สาร ภักดี ตว่นศริิ

PSUC227 วิทยาการสือ่สาร สวุนาถ ทองสองยอด

PSUC228 วิทยาการสือ่สาร ก าธร เกดิทพิย์

PSUC229 วิทยาการสือ่สาร ผศ. สทิธิกร เทพสวุรรณ

PSUC230 วิทยาการสือ่สาร บดัรูดงิ ขาลี

PSUC231 วิทยาการสือ่สาร อมรรัตน์ ชนะการณ์

PSUC232 วิทยาการสือ่สาร นางสาว สชุาวดี ประสพเนตร

PSUC233 วิทยาการสือ่สาร นาง วนิดา บญุพร้อม

PSUC234 รัฐศาสตร์ ดร. สรุวุฒน์ ชอ่ไม้ทอง

PSUC235 รัฐศาสตร์ อ. ณภัทร รัตนมา



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC236 รัฐศาสตร์ นางสาว สไุรนี สายนุ้ย

PSUC237 ศลิปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. นภดล ทพิยรัตน์

PSUC238 ศลิปกรรมศาสตร์ อ. สดุารัตน์ สกุาพัฒน์

PSUC239 ศกึษาศาสตร์ นางสาว ยุพาวัฒน์ อุม้ชวัูฒนา

PSUC240 ศกึษาศาสตร์ ดร. ณรงคศ์กัดิ์ รอบคอบ

PSUC241 ศกึษาศาสตร์ ดร. อริยา คหูา

PSUC242 ศกึษาศาสตร์ นางสาว สรุีรัตน์ รงเรือง

PSUC243 ศกึษาศาสตร์ นาย ฐปนรรฆ์ ประทปีเกาะ

PSUC244 ศกึษาศาสตร์ นาย จิระวัฒน์ ตนัสกลุ

PSUC245 วิทยาลยัอสิลามศกึษา ผศ. อะห์มัด ยีสุ่น่ทรง

PSUC246 วิทยาลยัอสิลามศกึษา ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

PSUC247 วิทยาลยัอสิลามศกึษา อ. อริศ หัสมา

PSUC248 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. วิชตุา แซ่เจีย

PSUC249 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. บญัญัติ เฉดิฉิม้

PSUC250 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผศ.ดร. วิกนัดา รัตนพันธ์

PSUC251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. เธียรศกัดิ์ ชชูพี

PSUC252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. กานดา ค้ าชู

PSUC253 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. วิศนีย์ ยิง่ประเสริญ

PSUC254 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. ปรินุช ชมุแกว้

PSUC255 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม นาย วิบลูย์ ปอ้งกนัภัย

PSUC256 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผศ.ดร. บญุญิสา แซ่หลอ่

PSUC257 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. จรัสลกัษณ์ เพชรวัง

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC258 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. ธีร ศรีสวัสดิ์

PSUC259 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. เยาวพรรณ สนธิกลุ

PSUC260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ดร. สกลุรัตน์ พิชยัยุทธ์

PSUC261 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม นางสาว ศวิิภา พฤฒิคณี

PSUC262 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. ยุวดี ลเีบน็

PSUC263 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อ. สดุเฉลมิ ศสัตราพฤกษ์

PSUC264 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. ฬุลยิา ธีรธัญศริิกลุ

PSUC265 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. สภุาภรณ์ ชยัอารยะเลศิ

PSUC266 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. วิศษิฎ์ ลิม้พัฒนาสริิ

PSUC267 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาว นงคร์ัตน์ แสนสมพร

PSUC268 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นาย สรุินทร์ ชมุแกว้

PSUC269 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นาย ณัฐวุฒิ ทองกลู

PSUC270 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาว รจนา ขุนแกว้

PSUC271 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. นนทภัิค เพียรโรจน์

PSUC272 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นาย จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

PSUC273 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาว ศริิพร เพ็งจันทร์

PSUC274 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. อารีรีตน์ ทศดี

PSUC275 ศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร. รัชฎาภรณ์ จันทร์อดุม

PSUC276 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์

PSUC277 การบริการและการทอ่งเทีย่ว อาจารย์ สรุรักษ์ วิชชปุญัญ์กลุ

PSUC278 การบริการและการทอ่งเทีย่ว นาย กฤตภาส ขวัญยืน

PSUC279 เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม อ. จามิกร หิรัญรัตน์

วิทยาเขตภูเก็ต



เลขทะเบยีน รายชือ่คณะ/หน่วยงาน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกลุ

PSUC280 เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม ดร. รวี รัตนาคม    

PSUC281 เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม ดร. สริิวรรณ รวมแกว้

PSUC282 วิเทศศกึษา อ. มารุต เรียงวรานนท์

PSUC283 วิเทศศกึษา อ. พิทยา ลิม่บตุร

PSUC284 วิเทศศกึษา อ. วธนัญญ์ ศรีนิล

PSUC285 วิเทศศกึษา อ. จีรศกัดิ์ ชาตอิารยะวดี

PSUC286 วิเทศศกึษา อ. ชลธิชา แสนเข่ือน

วิทยาเขตตรัง

PSUC287 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

PSUC288 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. พงษ์พิช เพชรสกลุวงศ์

PSUC289 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. สมโภชน์ เกตแุกว้

PSUC290 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. เมธาวี ว่องกจิ

PSUC291 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร. ปาริชาติ มณีมัย

PSUC292 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. ภัทรพงศ์ เจริญกจิจารุกร

PSUC293 พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. ทพิวรรณ จันทรมณีโชติ

PSUC294 สถาปตัยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ณัฐวิทย์ พจนตนัติ

PSUC295 สถาปตัยกรรมศาสตร์ อ. ตรีชาติ เลาแกว้หนู

PSUC296 วิทยาเขตตรัง น.ส. สลุาวัลย์ สขุลิม้


