
 

 

 

(สำเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง กําหนดการและรายละเอียดวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
……………………………………….. 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
ก ําหนด วัน เวลา และข ้อก ําหนดการปฏ ิบ ัต ิ ในการเสนอช ื ่อผ ู ้สมควรด ํารงต ําแหน ่งอธ ิการบดี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 จึงประกาศกําหนดการและรายละเอียดวิธีการ ในการ
เสนอช ื ่อผ ู ้สมควรดํารงต ําแหน ่งอธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร ์  ของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 
 1. กําหนดวันเวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดให้มีการเสนอชื ่อผู ้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.00 น. 
และ ช ่วงบ่าย เวลา13.30-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ ช ั ้น 1 อาคาร 10                         
คณะศึกษาศาสตร์  
 2. วิธีการเสนอชื่อ 
 1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะกําหนดรูปแบบบัตรเสนอชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี ตามจํานวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยมีรายละเอียด
ปรากฏ ตามตัวอย่างบัตรเสนอชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1) 
 2) บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่ง อธิการบดี ติดต่อขอรับบัตรเสนอชื่อและลงชื่อรับบัตร ณ จุดรับบัตรเสนอชื่อ ตามวันเวลาและสถานที่ 
ที่กําหนด 
 3) เมื่อรับบัตรเสนอชื่อแล้ว ให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กรอกรายชื่อ ผู้ที่จะเสนอให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในบริเวณช่อง
เสนอชื่อ ที่คณะกรรมการประจําจุดเสนอชื่อได้จัดไว้ให้ โดยบุคลากรแต่ละคนสามารถเสนอชื่อผู้ สมควรดํารง
ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คนละ 1 ชื่อ แต่หากไม่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลใด ให้ทํา
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่ประสงค์เสนอชื่อ 
 4) เมื่อได้แสดงสิทธิในการเสนอชื่อตามข้อ 3 แล้ว ให้บุคลากรนําบัตรเสนอชื่อไปหย่อนลง ใน
กล่องที่คณะกรรมการประจําจุดเสนอชื่อจัดไว้ให้ 

 
/3. คณะกรรมการประจําจุดเสนอชื่อ... 

 



 
 
 
 3. คณะกรรมการประจําจุดเสนอชือ่ 
 ให้มีคณะกรรมการประจําจุดเสนอชื่อจํานวน 3 คน มีหน้าที่ควบคุมดูแลในการเสนอชื่อ ของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามวันเวลาที่กําหนด 
 4. คณะกรรมการนับคะแนนและการตัดสินผลการนับคะแนนจากการเสนอชื่อ 
 ให้มีคณะกรรมการนับคะแนนจํานวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจนับผลคะแนนจากบัตรเสนอชื่อ                 
ที่ได้มีการเสนอทั้งหมดในกล่องสําหรับหย่อนบัตร และให้มีอํานาจพิจารณาชี้ขาดตัดสินในกรณีที่เป็นบั ตรเสีย 
แล้วรายงานผลการนับคะแนนการเสนอชื่อทั้งหมดไปยังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบฟอร์มรายงานผลการนับคะแนนที่แนบท้าย ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2) 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

ประกาศ   ณ   วันที่ 20  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

(ลงชื่อ) เอกรินทร์ สังข์ทอง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 
 

สำเนาถูกต้อง   
 
 

  

(นายบุรินทร์ สหะวิริยะ)   
นักวิชาการอุดมศึกษา  บุรินทร์/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

 

บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อได้คนละ ๑ ชื่อ 

หากไม่ประสงค์จะเสนอชื่อให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องไม่ประสงค์เสนอชื่อ 
 
ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ.......................................................................................... ให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลใดให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบ 2 

แบบฟอร์มรายงานผลการนับคะแนน การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. จํานวนผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อ................คน 
2. ลําดับผลคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียงตามลําดับ
มากไปหาน้อย ได้แก่ 
 1) ...........................................................................................มีผู้เสนอชื่อจํานวน..................คน 

2) ...........................................................................................มีผู้เสนอชื่อจํานวน..................คน 
3) ...........................................................................................มีผู้เสนอชื่อจํานวน..................คน 
4) ...........................................................................................มีผู้เสนอชื่อจํานวน..................คน 
5) ...........................................................................................มีผู้เสนอชื่อจํานวน..................คน 

 
3. จํานวนบัตรเสียทั้งหมด.................ใบ  
4. จํานวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเสนอชื่อ..................คน  
5. จํานวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อท้ังหมด..................คน 
6. สรุปผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีคะแนน สูงที่สุด จาก 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่.................................................................................. ซ่ึง
มีผู้เสนอชื่อ จํานวน................คน 
 

คณะกรรมการประจําจุดลงคะแนนได้ตรวจนับผลคะแนนไว้เสร็จสิ้นครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ...................................................................ประธานกรรมการ 

(ดร.เรชา ชูสุวรรณ)  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 

(นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์) 
พนักงานบริหารทั่วไป  

 
ลงชื่อ...................................................................กรรมการและเลขานุการ 

(นายบุรินทร์ สหะวิริยะ) 
หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 

 





ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

841 คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ นำงสำว อัญชนำ นังคลำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

842 คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ นำย นภดล ทิพยรัตน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

843 คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ นำย พิเชษฐ์ เปียร์กล่ิน รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

844 คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ นำย อัฏฐพล คงพัฒน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

845 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ป่ิมกมล แสงอุบล พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

846 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง วิรัช ขันธ์สำมล แม่บ้ำน พนักงำนเงินรำยได้

847 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว เจ๊ะมัยฮัน มำหิเละ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

848 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนมหำวิทยำลัย

849 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว นวรัตน์ ธรรมทัศน์ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

850 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง นิชำภำ พฤกษวัลต์ นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย

851 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย นิติรัฐ เรืองก ำเนิด นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

852 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง ปัทมำ สุวรรณจ ำรูญ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

853 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว มัสหยำ วงษ์หอมทอง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

854 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย มำโนช ข ำสำสดี นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

855 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว สุกัญญำ มุกดำมนต์ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

856 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย สุชัญญ์ พฤกษวัลต์ นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย

857 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง อรทิพย์ เพ็ชรอุไร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ข้ำรำชกำร

858 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว อริยำ คูหำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ข้ำรำชกำร

859 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง คณิตำ นิจจรัลกุล รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

860 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ณัฐวิทย์ พจนตันติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

861 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว พวงสร้อย วรกุล รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

862 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว วรลักษณ์ ชูก ำเนิด อำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

863 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

864 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วิชัย นภำพงศ์ รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

865 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ อำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

866 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย จำรึก สระอิส อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

867 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย จิระวัฒน์ ตันสกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

868 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว จิรำภรณ์ ผุดผำด อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

869 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย จุฑำ ธรรมชำติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

870 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว จุฑำมำศ เสถียรพันธ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

871 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ชไมพร อินทร์แก้ว อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

872 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ชวลิต เกิดทิพย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

873 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

874 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ณรงค์ศักด์ิ รอบคอบ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

875 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ณัฏฐพงศ์ กำญจนฉำยำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

876 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

877 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ตูแวยูโซะ กูจิ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

878 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ถำวรินทร รักษ์บ ำรุง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

879 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ธวัชศักย์ ต้ังปณิธำนวัฒน์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

880 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ธินัฐดำ พิมพ์พวง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

881 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ธีร หฤทัยธนำสันต์ิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

882 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ธีระยุทธ รัชชะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

883 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย นัทธี บุญจันทร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

884 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

885 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง ปำลิดำ สำยรัตทองพัฒนพิชัย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

886 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว พิชชำพร สุนทรนนท์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

887 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว เพ็ญประภำ ปริญญำพล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

888 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย มณฑล ผลบุญ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

889 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย มัฮดี แวดรำแม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

890 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง ยุพดี ยศวริศสกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

891 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ยุพำวัฒน์ อุ้มชูวัฒนำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

892 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง รอฮำนำ ซนีเย็ง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

893 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว รุซณี ซูสำรอ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

894 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว รุศดำ ณัฐภำสวิรตำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

895 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วชิระ ดวงใจดี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

896 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

897 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วัฒนะ พรหมเพชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

898 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง วิรินธร อักษรนิตย์ รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

899 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ศักรินทร์ ชนประชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

900 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง ศุภกำญจน์ บัวทิพย์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

901 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ศุภลักษณ์ พลำยแสง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

902 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว สุพรรษำ สุวรรณชำตรี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

903 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย อำฟีฟี ลำเต๊ะ รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

904 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย โอภำส เกำไศยำภรณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

905 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ฮำนำนมูฮิบบะตุดดีนนอจิ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

906 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว ฮำมีด๊ะ มูสอ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

907 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย กิตติศักด์ิ ณ พัทลุง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

908 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย จำรึก อรรถสงเครำะห์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

909 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ฐปนรรฆ์ ประทีปเกำะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

910 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย บุญโรม สุวรรณพำหุ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

911 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย ประทีป สุวรรณโร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

912 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

913 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย วุฒิชัย เนียมเทศ รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

914 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง สรินฎำ ปุติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

915 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำงสำว อลิสรำ ชมช่ืน อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

916 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำง อัมพร ศิลปเมธำกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

917 คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ นำย เอกรินทร์ สังข์ทอง รองศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

918 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นำงสำว บุนยำนีย์ กำมะ เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรฯ

919 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นำงสำว สุวนันท์ แดงวิไล นักวิชำกำรอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรฯ

920 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นำย อัรซะ ต่วนโน๊ะ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรฯ

921 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นำงสำว อำณีซะห์ เจ๊ะนิ นักวิชำกำรพัสดุ ลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรฯ

922 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) MRS. ANAMIE ALCALDEGARCIA ครู พนักงำนเงินรำยได้

923 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) MR. ARIEL ARQUIEL GARCIA ครู พนักงำนเงินรำยได้

924 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) MISS CHERRY ANN UGAYBARRO ครู พนักงำนเงินรำยได้

925 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) MR. ERICK JASON BASALES ABORDO ครู พนักงำนเงินรำยได้

926 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) MISS RACHEL JOY MORENO CATOLICO ครู พนักงำนเงินรำยได้

927 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง กนกวรรณ หนิบังเกิด ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

928 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง กิตติยำ เจ๊ะอุบง ครู พนักงำนเงินรำยได้

929 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำย จิรฉัตร จันทรัตน์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนเงินรำยได้

930 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง ซำรีปะห์ เดมิง ครู พนักงำนเงินรำยได้



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

931 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง ธัญสมร สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

932 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง นฤมล เพชรหัวบัว ผู้ปฏิบัติงำนโภชนำกำร พนักงำนเงินรำยได้

933 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว นิตยำ สืบประดิษฐ์ ครู พนักงำนเงินรำยได้

934 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง เนำวรัตน์ นิมะ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

935 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว พัณทิวำ สำรนัย ครู พนักงำนเงินรำยได้

936 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง พันธ์ทิพย์ มำเพ็ง ครู พนักงำนเงินรำยได้

937 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง พิชญำภรณ์ สุขโอ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร พนักงำนเงินรำยได้

938 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว พุทธมำศ อัมภรัตน์ ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

939 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว เพ็ญประภำ แซ่เหง่ำ ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

940 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำย ภำนุวัตร์ ฐิติสิรินันท์ ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

941 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว มัสตุรำ มะดิง ครู พนักงำนเงินรำยได้

942 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง มัสน๊ะ มะ ผู้ปฏิบัติงำนโภชนำกำร พนักงำนเงินรำยได้

943 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว ยุภำวดี ศรีหรัญ เจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำด พนักงำนเงินรำยได้

944 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว ลักษมี หลงรักษณำวงศ์ ครู พนักงำนเงินรำยได้

945 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว วรรณวิสำ มะแซ ครู พนักงำนเงินรำยได้

946 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง วำสนำ สุวรรณเรืองศรี ครู พนักงำนเงินรำยได้

947 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง ศิริขวัญ มำลัยศรี ครู พนักงำนเงินรำยได้

948 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำย สมพงศ์ จิตเลขำ ครู พนักงำนเงินรำยได้

949 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง สร้อยสุดำ ม่ิงละเอียด ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร พนักงำนเงินรำยได้

950 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว สวลี ทองค ำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร พนักงำนเงินรำยได้

951 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง สุภัทรำ ยอดจันทร์ ครู พนักงำนเงินรำยได้

952 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำงสำว หวันสุดำ เจ๊ะหะ ครู พนักงำนเงินรำยได้

953 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง อรนุช ขวัญศรีเพ็ชร ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

954 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) นำง อุทุมพร ข ำสำสดี ครูผู้ช่วย พนักงำนเงินรำยได้

955 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง ปำนใจ แสงศิลำ อำจำรย์ ข้ำรำชกำร

956 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย สมพร นุทผล อำจำรย์ ข้ำรำชกำร

957 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) MR. CRAIG HEWITT MURRAY อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ พนักงำนเงินรำยได้

958 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย เฉลิมเกียรติ บัวดง อำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

959 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ธีระพัฒน์ ฆังคัสโร คนสวน พนักงำนเงินรำยได้

960 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว นูรฮำยำตี สะอิ อำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

961 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ปัญฑำรีย์ เกียรติฐำนันท์ อำจำรย์ พนักงำนเงินรำยได้

962 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย พรชัย แวนิ คนสวน พนักงำนเงินรำยได้

963 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ไพรสัญ แสงศิลำ นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนเงินรำยได้

964 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย รอมลี มะยีแต เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด พนักงำนเงินรำยได้

965 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย วีรพล ฆังคัสโร พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนเงินรำยได้

966 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย สำเหะอันวำร์ สำเฮะบือรำเฮง ช่ำงเทคนิค พนักงำนเงินรำยได้

967 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว อรอนงค์ บุญล้อม นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ พนักงำนเงินรำยได้

968 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ฉัตรธิดำ หยูคง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

969 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ซูไรดำ เจ๊ะอูมำ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

970 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง โซเฟีย มะลี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

971 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ดีเด่น เบ็ญฮำวัน อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

972 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว นญำดำ ขวัญทอง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

973 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว นวินดำ คงภักดี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

974 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว นิลุบล เกตุแก้ว อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

975 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง นูรอำซีกีน ยีสมัน อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

976 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ปำจรีย์ หละต ำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

977 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย มีชัย วงศ์แดง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

978 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว มุกดำ ธรรมกิรติ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

979 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย มูฮัมหมัดอำลำวี บูกุ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

980 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ยุทธศำสตร์ นวลเจริญ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

981 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง รอสเมำะห์ นิสะนิ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

982 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง วัสลีณำ หำไม อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

983 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย แวฮำซัน แวหะมะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

984 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ศิริขวัญ ชิณศรี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

985 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ศิรินภำ บุญผ่องศรี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

986 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย สิริชัย พลับช่วย อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

987 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย กมล คงทอง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

988 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง กำญจนำ ศิริมุสิกะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

989 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ไกรรัตน์ นิลฉิม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

990 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ขจรพงษ์ หนูทอง อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

991 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว จันทร์จรัส เพชรรัตนโมรำ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

992 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

993 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง ต่วนยำมีลำ อัลอิดรุส อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

994 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง เต็มเดือน เต้ำแก้ว อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

995 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ทรงธรรม แก้วประถม อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

996 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ทัศนำภรณ์ โคตัน นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

997 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ธเนศ สุขมำตย์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

998 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย นิรันดร์ โทบุรี ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำช ำนำญงำน พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

999 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1000 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง บุญสนอง วิเศษสำธร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1001 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ปรำณีต ศิริพงค์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1002 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง มนฑกำน อรรถสงเครำะห์ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1003 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง วิมล ภคธีรเธียร อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1004 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง สุธำทิพย์ นิลฉิม อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1005 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง สุลัยญำ หะยีหำมะ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1006 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย อับดุลรอพำ สำแล อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1007 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำย ชัยยศ รองเดช อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1008 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว ต่วนตัซนีมย์ โตะกูบำฮำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1009 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง นิภำ บัวทอง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1010 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง วรรณดี ชำพรหมสิทธ์ิ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1011 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำงสำว วัชรำวลี ไทยเจริญ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1012 คณะศึกษำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) นำง สุไรยำ ลำมะทำ อำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้

1013 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว จิตนำถ มณีศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนเงินรำยได้

1014 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง จีรนันท์ ทรงชำติ นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนเงินรำยได้

1015 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง จุฬำลักษณ์ ธรรมวิฐำน พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1016 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ญำดำ ชีระจินต์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1017 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ถิรดำ อุคติ นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนเงินรำยได้

1018 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย ธนัฐ บุญสนอง พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนเงินรำยได้

1019 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ธรรญชนก จักรกำญจน์ พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1020 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว น้ ำอ้อย จันทร์เพ็ญ นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนเงินรำยได้



ล ำดับ ส่วนงำน หน่วยงำน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร

รำยช่ือบุคลำกรวิทยำเขตปัตตำนี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

1021 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย ประจวบ อนันตประเสริฐ คนสวน พนักงำนเงินรำยได้

1022 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว มณฑำ ไชยแสง พนักงำนธุรกำร พนักงำนเงินรำยได้

1023 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว รัตนำภรณ์ สมใจ พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1024 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ศินีนำฎ พรหมพันธ์ พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1025 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย สมศักด์ิ คูหำมุข พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนเงินรำยได้

1026 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย สุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย พนักงำนเทคนิค พนักงำนเงินรำยได้

1027 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย อับดุลฮำเลม มำลำ พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1028 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง กนธิชำ ปรำบปัญจะ นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนมหำวิทยำลัย

1029 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว นิรวรรณ สอดส่อง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1030 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว นูรฮัม ฮะซำ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1031 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย บุรินทร์ สหะวิริยะ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1032 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย บูคอรีย์ แก้วกับทอง นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย

1033 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง ปนิดำ ด ำรงสุสกุล นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1034 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว เปรมวดี โกมลตรี นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย

1035 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย พิภัตน์ เผ่ำจินดำ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1036 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว พิริยำ ศรีเทพ นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนมหำวิทยำลัย

1037 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว ภคินี ชะณีทอง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1038 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1039 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย สิทธิโชค โนะ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย

1040 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว รอซียะ มะมิง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1041 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำย สมนึก แก้วมีศรี ช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1042 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำงสำว สมร ถือทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1043 คณะศึกษำศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ นำง สุวรรณี วิถีเทพ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปล่ียนสถำนภำพ)

1044 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย กรกต ขวัญทุม พนักงำนเทคนิค พนักงำนเงินรำยได้

1045 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ ช่ำงพิมพ์ พนักงำนเงินรำยได้

1046 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย นครินทร์ ปำนเกิด พนักงำนเทคนิค พนักงำนเงินรำยได้

1047 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำงสำว นิชดำ นวลละออง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร พนักงำนเงินรำยได้

1048 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย ภำดำ สำยอ่อนตำ พนักงำนเทคนิค พนักงำนเงินรำยได้

1049 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย มูฮัมมัดซำกี บูละ พนักงำนบริหำรท่ัวไป พนักงำนเงินรำยได้

1050 ส ำนักวิทยบริกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ นำย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ พนักงำนโสตทัศนศึกษำ พนักงำนเงินรำยได้




