
ที ่ สถาบัน วทิยาเขต สรรพนาม ต าแหน่งวชิาการ ช่ือ-สกุล คณะ

1 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง นางสาว ดร. วิภาดา เถาธรรมพิทกัษ์ พาณิชยศาสตร์และการจดัการ

2 ปัตตานี นางสาว ฟารีดา หะยเียะ๊ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 นาย ดร. ศุภชยั สร้อยจิต ศิลปกรรมศาสตร์

4 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ อฏัฐพล คงพฒัน์ ศิลปกรรมศาสตร์

5 นาย ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 นางสาว อุไรวรรณ ขนุจนัทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 นาง คีตต์า อิสร่ัน ศิลปกรรมศาสตร์

8 นาย อุสมาน ยนุู อิสลามศึกษา

9 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ญาดุลฮกั ม่ิงสมร อิสลามศึกษา

10 ภูเก็ต นาย คณพศ กาลเนาวกุล การบริการและการท่องเท่ียว

11 นาง กาญจนา เหล่าเส็น วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

12 นาย ฐิตินนัท ์เกล้ียงสุวรรณ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

13 นาย กฤตศิลป์ ศิลานนท์ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

14 นาย วศิมน พาณิชพฒันกุล วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

15 นางสาว กุลจรี ตนัตยกุล วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

16 นาย ธรรมรัฎฐ์ สมิตะลมัพะ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์

รายช่ือคณาจารย์ที่มสิีทธ์ิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกจิศึกษาหลกัสูตรคณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา รุ่นที่ 11 

ระหว่างวนัที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสันติภาพ ช้ัน 7 โรงแรม ล ีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1



ที ่ สถาบัน วทิยาเขต สรรพนาม ต าแหน่งวชิาการ ช่ือ-สกุล คณะ

รายช่ือคณาจารย์ที่มสิีทธ์ิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกจิศึกษาหลกัสูตรคณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา รุ่นที่ 11 

ระหว่างวนัที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 
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17 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นาง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ยพุา วฒันกาญจนา วิทยาศาสตร์

18 นางสาว กุลภสัร์  ทองแกว้ วิศวกรรมศาสตร์

19 นางสาว ผูช่้วยศาสตราจารย์ รัญชนา สินธวาลยั วิศวกรรมศาสตร์

20 นาง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปรัตถ พรหมมี เศรษฐศาสตร์

21 นาย ธาดา หวงัธรรมมัง่ วิทยาลยันานาชาติ

22 นาย Dimitrije Curcic วิทยาลยันานาชาติ

23 นาง วลยัลกัษณ์ พืชน์ไพบูลย์ วิทยาศาสตร์

24 นางสาว ผูช่้วยศาสตราจารย์ พิชญา ตณัฑยัย์ วิศวกรรมศาสตร์

25 นาย วฤทธ์ิ วิชกูล วิศวกรรมศาสตร์

26 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ทรัพยากรธรรมชาติ

27 นาง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง วิทยาศาสตร์ 

28 นาย อาจารย์ กิตติพนัธ์  เอกอารีสกุล วิทยาการจดัการ 
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29 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย ตรัง นาย ปิยะพฒัน์ ช่วยอินทร์ การโรงแรมและการท่องเท่ียว

30 สงขลา นางสาว รุ่งระวี ธิติปราการ ศิลปศาสตร์

31 นางสาว กิตติมา ตนัติหาชยั ศิลปศาสตร์

32 นาย อภิรักษ ์เสือเดช วิศวกรรมศาสตร์

33 นาย คณโฑ ปานทองค า วิศวกรรมศาสตร์

34 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ พรนรายณ์ บุญราศรี วิศวกรรมศาสตร์

35 นาย สายณั ละอองโชค วิศวกรรมศาสตร์

36 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ อรุณ ลูกจนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์

37 นางสาว รุ่งทิพย ์รัตนพล คณะศิลปศาสตร์

38 รองศาสตราจารย์ จรูญ เจริญเนตรกุล วิศวกรรมศาสตร์

39 นาย ปวิตร ฏิระวณิชยก์ุล วิศวกรรมศาสตร์

40 นาย อธิโรจน์ มะโน วิศวกรรมศาสตร์

41 ผูช่้วยศาสตราจารย์ พิทกัษ ์บุญนุ่น วิศวกรรมศาสตร์

42 นาย อมัพร บุญราม วิศวกรรมศาสตร์

43 นาย ภราดร เรืองกูล วิศวกรรมศาสตร์

44 นาย อภิชล ก าเนิดว  ้า วิศวกรรมศาสตร์

45 นาง รองศาสตราจารย ์ดร. พชัรินทร์ ฆงัฆะ ศิลปศาสตร์
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46 มหาวทิยาลัยทักษิณ พทัลุง นาย ธวชัชยั คงัฆะมะโณ วิทยาศาสตร์

47 สงขลา นาย นวิทย ์เอมเอก มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์

48 นางสาว นฤมล ฐานิสโร นิติศาสตร์

49 นางสาว หทยักาญจน์ ก  าเหนิดเพชร นิติศาสตร์

50 นาย วิรัตน์ นาทิพเวทย์ นิติศาสตร์

51 นาง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ธีรพร ทองขะโชค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 นาง จุรีภรณ์ มะเลโลหิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53 มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นาง ตสันีม เจะและ ศิลปศาสตร์

54 นางสาว โสภาวรรณ หนูกุง้ ศิลปศาสตร์

55 นาง ชนาธิป หวงัวรวงศ์ วิทยาการการจดัการ

56 นาง กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57 นาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ วฒิุชยั ศรีช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58 นาง ผูช่้วยศาสตราจารย์ กิติยา ถาวโรฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59 นางสาว อนุสา สุวรรณวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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60 มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาว ธิดา ลาภวงศ์ วิทยาการจดัการ

61 นาย สุไลมาน สมาแฮ ศิลปศาสตร์

62 นางสาว กามีลียา หะยหีะซา ศิลปศาสตร์

63 นางสาว ฟีรดาวซ์ มูหะมดั ศิลปศาสตร์

64 นางสาว รอฮานี เตะ๊ซา ศิลปศาสตร์

65 นาง พนูพิศมยั ธิตินนัทน์ วิทยาการจดัการ

66 นางสาว ธมยนัตี ประยรูพนัธ์ วิทยาการจดัการ

67 มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาว ธนพร อิสระทะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68 นาง ผูช่้วยศาสตราจารย์ คนัธมาทน์ กาญจนภูมิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69 นางสาว ณฐวรท บุญรัตนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70 นางสาว วชัราภรณ์ พทัคนั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71 นางสาว พิราสินี ชยัคุณทวีโชติ วิทยาการจดัการ

72 นางสาว นารีภรณ์ ศรีจริต วิทยาการจดัการ

73 นาง 
 สิริชนก  อินทะสุวรรณ์ วิทยาการจดัการ

74 นาง รรินา  มุกดา วิทยาการจดัการ
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75 มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาว ดร. จีราพชัร์ พลอยนิลเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76 นาย จกัสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77 นางสาว เพญ็มาศ สุคนธจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

78
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา นางสาว ยาสมี เลาหสกุล

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

79 นางสาว ดร. วาริษา  วาแม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

80 นาง นินุสรา มินทราศกัด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

81 นาย สิทธิพงศ ์สาธะวงค์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

82
นางสาว รัชดา บุญแกว้

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

83 นางสาว ซนัวานี จิใจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

84
นางสาว เมธิยา หมวดฉิม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

85 นางสาว ศรินทร์ญา จงัจริง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

86 นาย สถาวิทย ์จนัจุฬา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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87 มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา นางสาว นิราณี บือราเฮง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

88
นาย ดร. ศกัด์ือนนัต ์แซ่ล่ิม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

89 นางสาว ชณิตา เกา้เอ้ียน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

90 นางสาว นูรีดา จะปะกียา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

91
นางสาว นฤมล ทองมาก

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร

92 นาย ภูตรา อาแล วิทยาการจดัการ
93 มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ นางสาว นิศาชล สกุลชาญณรงค์ บริหารธุรกิจ
94 นาย อภิรักษ ์พนัธุ์พณาสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 นาย สุทธิชยั รักจนัทร์ รัฐศาสตร์
96 นางสาว ยนิุดา วิริโย วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน
97 มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต นาย ยทุธชยั ฮารีบิน วิทยาการจดัการ
98 มหาวทิยาลัยฟาฏอนี นางสาว ผูช่้วยศาสตราจารย์ นินาดียะห์ อาแย
99 นางสาว สุกญัญา มาลาวยัจนัทร์

100 นาย ร าซี  ฮบัยโุส๊ะ
101 นาย อาแว แมะอูมา
102 นางสาว ผูช่้วยศาสตราจารย์ รอปีอ๊ะ  กือจิ
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