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ท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน 
1 รองศาสตราจารย์ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ลองพิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีรา ธนนิมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน แซ่ว่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8 Miss Shuaishuai Zhang มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9 Mr. Fenglong Zhang มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
10 นางสาว มรกต แก้วเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11 นางสาว สมฤดี คงพุฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
12 นางสาว เครือมาศ ชาวไร่เงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
13 นางสาว บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
14 นางสาว อรกัญญา โรจนวานิชกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
15 นางสาว ณัชรดา สมสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
16 นาย พลสิทธ์ิ สถาผลเดชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
17 นาย ยุทธกาน ดิสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
18 นาย รชนิภาส สุแก้ว สมัครธํารงไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
19 นาย ห้าวหาญ ทวีเส้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีสมาแอ กาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา จริยาบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชัย อุดมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา ปุรินทราภิบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
27 นางสาว พิชามญชุ์ วรรณชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
28 นางสาว สมรักษ์ พันธ์ผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
29 นางสาว วิชนีย์ สุวรรณสังข์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
30 นางสาว อัจฉรา ชูพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
31 นางสาว สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
32 นางสาว วิมลรัตน์ รัตนญาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
33 นางสาว พจนารถ แก่นจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
34 นางสาว วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
35 นางสาว วัชรีย์ เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
36 นาง วรารัตน์ คํามณ ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
37 นาง สุภาพร ฝั่งชลจิตต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
38 นาง ธนุสรา เหล่าเจริญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
39 นาย ฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ย่ิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 



ท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน 
40 นาย ชาคร ประพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
41 นาย สุพัฒน์ คงพ่วง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
42 นาย อับดุลฮาดี สะบูดิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
43 นาย รุสลี นุห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
44 นาย รุสดี มาซอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
45 นาย อาเซ็ม อัชชะรีฟ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
46 นาย กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
47 นาย เจษฎา ไหลภาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
48 นาย บัณฑิต ไกรวิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
49 นาย อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยสิทธ์ิ นิยะสม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญชัย ลั้งแท้กุล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
52 นางสาว ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
53 นางสาว พัชราภรณ์ นิลอุบล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
54 นาย ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
55 นาย สานิตย์ ศรีชูเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
56 นาย คุณัชญ ์ สมชนะกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
57 นางสาว สาลินี ทิพย์เพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรทิพย์ นิลมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
59 นางสาว วนภรณ์ จักรมานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
60 นางสาว หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
61 นางสาว วรกร ภูมิวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
62 นางสาว อัญญารัตน์ สุวรรณโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
63 นางสาว ศุภัครชา อภิรติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
64 นางสาว ภวิกา มหาสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
65 นางสาว ปวีณา ดิกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
66 นางสาว ลักขณา ดําชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
67 นางสาว ณัฐชยา ตันกุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
68 นาง ปทุมพร ชโนวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
69 นาย ธัชวีร์ ขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
70 นาง วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
71 นาง อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
72 นาง ชูตา แก้วละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
73 นาง ณิชาภัทร บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
74 นาย ทวีศักด์ิ ทองไฝ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แวอาซีซะห์ ดาหะยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
77 นางสาว กนกวรรณ กาญจนธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
78 นางสาว อรวรรณ กมล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
79 นางสาว ชุติมา คําแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
80 นางสาว ขวัญตา ทวีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



ท่ี คํานําหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน 
81 นางสาว ไซนีย์ ตําภู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
82 นางสาว ซูไรดา เจะนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
83 นางสาว นิมารูนี หะยีวาเงาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
84 นางสาว สุวิมล อิสระธนาชัยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
85 นางสาว ชลธิชา สุรัตนสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
86 นางสาว จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
87 นางสาว พยอม ตอบประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
88 นางสาว ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
89 นางสาว ดาลีซะห์ ดะยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
90 นางสาว อุษณีย์ พรหมศรียา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
91 นางสาว สุวิมล แซ่ก่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
92 นาง อุมาพร เชิงเชาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
93 นาง ศรีประไพ อุดมละมุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
94 นาง นุรฮูดา สะดามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
95 นาง สุพัตรา รุ่งรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
96 นาย คมวิทย์ สุขเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
97 นาย อัลอามีน มะแต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
98 นาย ชินวัจน ์ งามวรรณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
99 นาย ฐานนท์ มณีนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
100 นาย มะซัมดี สะอะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
101 นาย ซูลฟีกอร์ มาโซ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
102 นาย พล บุษษะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
103 นาย รอมยี มอหิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
104 นาย ชัยวัฒน์ โยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


