สนนเอุผเโน

คำส่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ท
/ ๒4๖๒
พอง แต่งตัง้ คณะกรรมการคำเป็นงาบ
โครงการจัดงาบการประกวดคาวเสือบกํจกรรมคณะเทคโบโลยอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
ด้วยสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กำหนดจัดโครงการจัดงานการ
ประกวดดาวเดือนกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราขภัฏสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองบนเวทีทเ่ี หมาะสม และมีความมัน่ ใจและความกล้าแสดงออก มีแนวคิดในการสร้าง
คุณธรรมแก่ตนเอง โดยกำหนดให้มกี ารประกวด ๓ ประเภท คือ การประกวดดาว การประกวดเดือน และการ
ประกวดดาวเทียม
อาศัยอำนาจตามาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราฃบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
คำสัง่ มหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรือ่ ง มอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและ
คุณ ลักษณะบัณ ฑิต (อาจารย์จ ริ ภา คงเขีย ว) ข้อ ๔.๕.๑๙ มหาวิท ยาลัย ราขภัฏ สงขลา จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กรรมการอำนวยการ

๑.๑ ผศ.ดร.วีระขัย
แสงฉาย
ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.อรสา
แนมใส
กรรมการ
๑.๓ อาจารย์ ดร.กันตภณ
มะหาหมัด
กรรมการ
๑.๔ ผศ.กันต์ธมน
สุขกระจ่าง
กรรมการ
๑.๕ อาจารย์ ดร.สลักจิตร
นิลบวร
กรรมการ
๑.๖ อาจารย์ศภุ ขัย
แก้วจัง
กรรมการ
๑.๗ ผศ.วีรขัย
มัฎฐารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าท วางแผน กำกับดแลให้คำปรึกษาติดตามผลการดำเนินงาน

กรรมการคำเนินงาบ
๒.® คณะกรรมการฝ่ายประขาลัมพันธ์
๒.๑.๑ ผศ.วีรขัย
มัฎฐารักษ์
๒.๑.๒ รศ.ดร.สมศักดิ
แก้วพลอย
๒.๑.๓ อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดี้
๒.๑.๔ ผศ.ไพศาล
คงเรือง
๒.๑.๕ อาจารย์เสรี
หนูหลง
๒.๑.๖ ผศ.ขัยยุทธ
มีงาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๑.๗ อาจารย์ศรีวรรณ
ชำตรี
กรรมการ
๒.๑.๘ อาจารย์ ดร.พัชรี
เพิม่ พูน
กรรมการ
๒.๑.๙ นายธนา
เหมสลาหมาด กรรมการ
๒.๑.๑๐ อาจารย์ ดร.วิชาญ เพชรทอง
กรรมการ
๒.๑.๑๑ ผศ.ดร.ศรัณย์
ณรงค์ทลู
กรรมการ
๒.๑.๑๒ อาจารย์ลญ
ั ฉกร
นิลทรัตน์
กรรมการ
๒.๑.๑๓ อาจารย์ศภุ ซัย
แก้วจัง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าท ประซาสัมพันธ์โครงการ ประสานข้อมลให้นกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการ
๒.๒ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
๒.๒.๑ อาจารย์ ดร.พัซรี
เพิม่ พูน
กรรมการ
๒.๒.๒ M aJenevieve
Perez
กรรมการ
๒.๒.๓ นางกรกนก
สิตาพงษ์
กรรมการ
- ๒.๒.๔ นางพวงเพ็ญ
สุวรรณ์
กรรมการ
๒.๒.(ะ อาจารย์ ดร.สลักจิตร นิลบวร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที รับลงทะเบียนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
§«

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายงานฟ้ธการ
๒.๓.๑ อาจารย์ศภุ ซัย
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ อาจารย์เอกรินทร์
วาโย
กรรมการ
๒.๓.๓ นางกรกนก
สิตาพงษ์
กรรมการ
๒.๓.๔ นางจำปี
เจริญสุข
กรรมการ
๒.๓.๕ นางสาวภัทรศิซา
นวลคีรี
กรรมการ
๒.๓.๖ นางกฤชณัท
พงศ์จนั ทรเสถียร กรรมการ
๒.๓.๗ อาจารย์จอมกัณฑ์คกั ดี้ เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ
๒.๓.๘ นายพุฒิ-พงศ์
คงเอียง
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หน้าที ดำเนินงานด้านพิธกี าร การประซาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที และอุปกรณโบการคำเนนโครงการ
๒.๔.๑ อาจารย์นพิ นธ์
มณีโชติ
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นายนราวุธ
ทองคำ
กรรมการ
A ay ร’
๒.๔.๓ นายวิษณุ
วุฒพันธ
กรรมการ
๒.๔.๔ นายอาทร
วิเชียรศรี
กรรมการ
A
๔
๒.๔.๔ น.ส . สุจนต
จรีญน้อย
กรรมการ
๒.๔.๖ นางยุพนิ
หาญณรงค์
กรรมการ
๒.๔.๗ นายอภิชาต
พรรณราย
กรรมการ
ร'
ay
ay ay
๒.๔.๘ อาจารยศุภชัย
แก้วจัง
กรรมการและเลขานุการ

๓

๒.๔.๙ นายอนันดา
สกุลา
ผูข้ ว่ ยเลขานุการ
หน้าที ดูแลความเรียบร้อ ยด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำหรับดำเนิน

โครงการ

๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
๒.๔.๑ อาจารย์จกั รกฤษฏ์
แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั
๒.๔.๒ อาจารย์โอภาส
อิสโม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔.๓ นายอดิศร
รัตนะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัด
สงขลา
๒.๔.๔ นายณัฐกมล
พิบลู ธนา
ประธานบริหาร บริษทั ธนา
ฉัตรพิบลู ๑๙๙๒ จำกัด
๒.๔.๔ นางสาวรดามณี
กาญจนรัตน์ ผู1้ ด้รบั ตำแหน่งจากการ
ประกวด Mister&Miss
Supranational Songkhla
X
J
หน้าที ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตัดสินการประกวด
1A

Q JA

1/

ay

A

1

๒.๖ คณะกรรมการฟ้ายประเมินผล
๒.๖.๑ ผศ.ศุภชัย
ชัยณรงค์
๒.๖.๒ ผศ.ไพศาล
คงเรือง
๒.๖.๓ อาจารย์ ดร.ผจงจิต
พิจติ บรรจง
๒.๖.๔ ผศ.กุลยุทธ
บุญเข่ง
๒.๖.๔ อาจารย์ธภัทร
ชัยขูโฃค
๒.๖.๖ อาจารย์พฒ
ุ ธิ ร
ตุกเตียน
ขะนะ
๒.๖.๗ อาจารย์เสกสรร
๒.๖.๘ อาจารย์ ดร.ขำนาญ
พูลสวัสดึ๋
๒.๖.๙ ผศ.ธนะรัตน์
รัตนกูล ๒.๖.๑๐ นางสาวนุขนาถ
ปะดุกา
■1 J
^.
หน้าที ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

๓. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(ดังรายซือ่ ทีแ่ นบ )

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

๓.๑ อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ดังรายซือ่ ทีแ่ นบ)
๓.๒ นักศึกษา'ชัน
้ ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๒ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ทังนี ให้คณะกรรมการและผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ตามคำสัง่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงิน ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ภาคปกติ ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัง่ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์จริ ภา คงเขียว)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภัฏสงขลา
ร้าง

ทีา่ เจ่ก /ั

พิมy},... า.นั^โ(น้.
ตรวจ,

แนบท้ายกำส่งมหารทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่
/ ๒<£๖๒
เรีอ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการกำเจนงาบ และผูข้ าั ร่วมโครงการจัดงานการประกวดดาวเสือบ
กํจกรรมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ประจำปี ๒๔๖๒
ส่ง ณ วับที่ ร/ กับยายน ๒<£๖๒
๑. อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑. ผศ.กันต์ธมน
สุขกระจ่าง
๒. อาจารย์ ดร.กันตภณ มะหาหมัด
๓. ผศ.กุลยุทธ
บุญเซ่ง
๔. ผศ.ดุลยา
ศรีโยม
๔. อา'จารย'จอมกัณฑํศกั ดิ เหมทานนทํ€
๖. ผศ.ชัยยุทธ
มีงาม
๗. อาจารยํ ดร.ซานาญ
พูลสรัสด
๘. อาจารย์ ดร.ต่วนนูรีซันน์ สุรยิ ะ
๙. ผศ.ธนะรัตน์
รัตนทูล
๑๐. อาจารย์ธภัทร
ชัยซูโซค
๑๑. อาจารย์นพิ นธ์
มณีโซติ
๑๒. อาจารย์ ดร.ผจงจิต
พิจติ บรรจง
๑๓. อาจารย์ ดร.พัซรี
เพิม่ พูน
จันทวี
๑ รา อาจารย์พเิ ซษฐ์
๑๔. อาจารย์พฒ
ุ ธิ ร
ตุกเตียน
คงเรือง
๑๖. ผศ.,โพศาล
นิลทรัตน์
๑๗. อาจารย์ลญ
ั ฉกร
เพ็ซรทอง
๑Gร. อาจารย์ ดร.วิชาญ
มัฎฐารักษ์
๑๙. ผศ.วีรชัย
แสงฉาย
๒๐. ผศ.ดร.วีระชัย
ณรงค์ทลู
๒๑. ผศ.ดร.ศรัณย์
ขำตรี
๒๒. อาจารย์ศรีวรรณ
แก้วจัง
๒๓. อาจารย์ศภุ ชัย
ชัยณรงค์
๒๔. ผศ.ศุภชัย
แก้วพลอย
๒๔. รศ.ดร.สมศักดึ๋
นิลบวร
๒๖. อาจารย์ ดร.สลักจิตร
ซะนะ
๒๗. อาจารย์เสกสรร
หนูหลง
๒๘. อาจารย์เสรี
แนมใส
๒๙. ผศ.อรสา
$■
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๖

๓0.
๓๑.
๓!ร.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

อาจารย์เอกรินทร์
M aJenevieve
นางสาววับวิสาฃ์
นางสาวภัทรศิชา
นางสาวอิสรี
นางกฤซณัท
นางกรกนก
นางพวงเพ็ญ
นายธนา
นางผะอบ
นายวิษณุ
นายนราวุธ
นายอาทร
นางจำปี
นางสาวหทัย

วาโย
Perez
ทองสง
นวลคีรี
คงประดิษฐ์
พงศ์จนั ทรเสกี
สิตาพงษ์
สุวรรณี
เหมสลาหมาด
พูลแก้ว
วุฒพิ นั ธ์
ทองคำ
วิเชียรศรี
เจริญสุข
โชยชาญยุทธ

เ0. นักสืกษาขับป่ ท็ ี ๑ คณะเทคโบโลยอุตสาหกรรม
๒.๑ สาขาวชาวศวกรรมการจัดการและระบบการผลต
๑. ๖๒๔๙0๗00๑
นายนภัส ยะกะขัย
๒. ๖๒๔๙๐๗๐๐๒
นายอธิขยั แซ่จ,ู้
๓. ๖๒๔๙๐๗๐๐๓
นางสาวฮา1ชีมะห์ สาและ
๔. ๖๒๔๙๐๗๐๐๔
นายพลเทพ มณี
๕. ๖๒๔๙๐๗๐๐๕
นายพงศกร สุวรรณโณ
๖. ๖๒๔๙๐๗๐๐๖
นายศรันย์ เพชรแดง
๗. ๖๒๔๙๐๗๐๐๗
นางสาวฟาตอนียะห์ ลีมา
๘. ๖๒๔๙๐๗๐๐๘
นางสาวมาลายา หมัดอะดัม้
๙. ๖๒๔๙๐๗๐๐๙
นายวรวิทย์ สะหมัน
๑๐. ๖๒๔๙๐๗๐๑๐
นายเอกรัตน์ อุปถัมภ์
๑๑. ๖๒๔๙๐๗๐๑๑
นางสาวนาเดีย สงกา
๑๒. ๖๒๔๙๐๗๐๑๒
นาย1ขยั ธวัช เลีย่ มสุวรรณ
๑๓. ๖๒๔๙๐๗๐๑๓
นายมูฮมั หมัดอิลฮาม โต๊ะหล้า
๑๔. ๖๒๔๙๐๗๐๑๔
นายซากีรนั สาอิ
๑๕. ๖๒๔๙๐๗๐๑๕
นายกฤษฎา ปลอดขลิบ
๑๖. ๖๒๔๙๐๗๐๑๖
นายยศพล ซ่วนเซ่ง
๑๗. ๖๒๔๙๐๗๐๑๗
นายอติชาติ หลักทองคำ
๑๘. ๖๒๔๙๐๗๐๑๘
นายอาซรัน สะโต
๑๙. ๖๒๔๙๐๗๐๑๙
นายอัครบดินทร์ มาน๊ะ
๒๐. ๖๒๔๙๐๗๐๒๐
นางสาวคิรริ ตั น์ เมืองเล่ง

๗

๒๑. ๖๒๔๙๐๗๐๒๑
๒๒. ๖๒๔๙๐๗๐๒๒
๒๓. ๖๒๔๙๐๗๐๒๓
๒๔. ๖๒๔๙๐๗๐๒๔
๒๔. ๖๒๔๙๐๗๐๒๔

นายธราดล เพ็ซรรัตน์
นายศิรวิ ฒ
ั น์ สิรเิ สถียร
นางสาววัยซีเราะห์ ยาโงะ
นางสาวบัดดารียา หลังเถาะ
นายวงศ์ธวัซ วันเกือ้

๒.๒ สาขารชาวศวกรรมโลจํสตํกส์

๑. ๖๒๔๙๐๖๐๐๑
๒. ๖๒๔๙๐๖๐๐๒
๓. ๖๒๔๙๐๖๐๐๓
๔. ๖๒๔๙๐๖๐๐๔
๔. ๖๒๔๙๐๖๐๐๔
๖. ๖๒๔๙๐๖๐๐๖
๗. ๖๒๔๙๐๖๐๐๗
๘. ๖๒๔๙๐๖๐๐๘
๙. ๖๒๔๙๐๖๐๐๙
๑๐. ๖๒๔๙๐๖๐๑๐
๑๑. ๖๒๔๙๐๖๐๑๑
๑๒. ๖๒๔๙๐๖๐๑๒
๑๓. ๖๒๔๙๐๖๐๑๓
๑๔. ๖๒๔๙๐๖๐๑๔
๑๔. ๖๒๔๙๐๖๐๑๔
๑๖. ๖๒๔๙๐๖๐๑๖
๑๗. ๖๒๔๙๐๖๐๑๗
๑๘. ๖๒๔๙๐๖๐๑๘
๑๙. ๖๒๔๙๐๖๐๑๙
๒๐. ๖๒๔๙๐๖๐๒๐
๒๑. ๖๒๔๙๐๖๐๒๑
๒๒. ๖๒๔๙๐๖๐๒๒
๒๓. ๖๒๔๙๐๖๐๒๓
๒๔. ๖๒๔๙๐๖๐๒๔
๒๔. ๖๒๔๙๐๖๐๒๔
๒๖. ๖๒๔๙๐๖๐๒๖
๒๗. ๖๒๔๙๐๖๐๒๗
๒๘. ๖๒๔๙๐๖๐๒๘
๒๙. ๖๒๔๙๐๖๐๒๙
๓๐. ๖๒๔๙๐๖๐๓๐
๓๑. ๖๒๔๙๐๖๐๓๑
๓๒.๖๒๔๙๐๖๐๓๒

นางสาวกนกอร กาลธิโร
นายอารักษ์ อภิขาโต
นางสาวยาสะมีน หวันเตะ
นายพรพิพฒ
ั น์ บุญทองใหม่
นางสาวทิพย์สดุ า ไชยสวัสดี้
นายกันตพงศ์ เกือ้ นุน่
นางสาวกุล'วานีย์ ฉายสุวรรณ
นางสาวสุวรรณา กาสา
นางสาวฟารีดา อนันตโสภณ
นางสาวนูรฮันนา หวังยุนยุ้
นางสาวกาญจนา แก้วสุนี
นางสาวนินาซูฮา นิเดร์หะ
นายฮาถีมงี อูมดู ี
นางสาวมัลลิกา แก้วคง
นางสาวลักษณาศรี พรหมมา
นางสาวรัตติกาล สุกเล็ม
นางสาวณัฐสุดา ไชยได้เพ็ซร์
นางสาววรางคณา ศรีพยอมไพร
นางสาวดนุสรณ์ ท้าวหลวง
นางสาวรัตติกาล ศรีไชย
นายกรรชัย ใยทอง
นางสาวสุดารัตน์ พงสุวรรณ
นางสาวนภัสสร สิรมิ โนวงศ์
บายเจริญชัย ศรีสวุ รรณ
นายวรพจน์ จันทระ
นางสาวมีนตรา สรรเพ็ซร
นางสาวอัมพร แหมะหวัง
นางสาวลดาวัลย์ ชุนชุม
นางสาวภัทรวดี ศรีสวุ รรณ
นางสาวเกสินี ปลอดภัย นายรตน ผ่านทอง
นางสาววัลยา หมัดหยำ

๘

๓๓. ๖๒๔๙0๖0๓๓
๓๔. ๖๒๔๙0๖0๓๔
๓๔. ๖๒๔๙0๖0๓๔
๓๖. ๖๒๔๙0๖0๓๖
๓๗. ๖๒๔๙0๖0๓๗
๓๘. ๖๒๔๙0๖0๓๘
๓๙. ๖๒๔๙0๖0๓๙
๔0. ๖๒๔๙0๖0๔0
๔๑. ๖๒๔๙0๖0๔๑
๔๒. ๖๒๔๙0๖0๔๒
๔๓. ๖๒๔๙0๖0๔๓
๔๔. ๖๒๔๙0๖0๔๔
๔๔. ๖๒๔๙0๖0๔๔
๔๖. ๖๒๔๙0๖0๔๖
๔๗. ๖๒๔๙0๖0๔๗
๔๘. ๖๒๔๙0๖0๔๘
๔๙. ๖๒๔๙0๖0๔๙
๔0. ๖๒๔๙0๖0๔0
๔๑. ๖๒๔๙0๖0๔๑
๔๒. ๖๒๔๙0๖0๔๒
๔๓. ๖๒๔๙0๖0๔๓
๔๔. ๖๒๔๙0๖0๔๔
๔๔. ๖๒๔๙0๖0๔๔
๔๖. ๖๒๔๙0๖0๔๖
๔๗. ๖๒๔๙0๖0๔๗
๔๘. ๖๒๔๙0๖0๔๘
๔๙. ๖๒๔๙0๖0๔๙
๖0. ๖๒๔๙0๖0๖0
๖๑. ๖๒๔๙0๖0๖๑
๖๒. ๖๒๔๙0๖0๖๒
๖๓.๖๒๔๙0๖0๖๓
๖๔. ๖๒๔๙0๖0๖๔
๖๔. ๖๒๔๙0๖0๖๔
๖๖. ๖๒๔๙0๖0๖๖
๖๗. ๖๒๔๙0๖0๖๗

นางสาวฟาติน กาเกษ
นางสาวฟาตีมะห์ สามะ
นางสาวนัญรยา เหล็มเต๊ะ
นายธนาวุฒิ หลงกลาง
นางสาวไอลดา นวลมาก
นายรณกฤต ทวีชาติ
นายเทพบัญชา โตะเส็น
นางสาวนิรมล จินตประชา
นางสาวกฤษติมา ใจอ่อน
นายพิซณุตมั ชุมนาค
นายบิญญากร นุชคง
นางสาวณัฐกัญญา คงปลอด
นายนุชรอ บิลแหละ
นางสาวกิตติมา สุวรรณ์ชาตรี
นางสาวเกศกมล อินทสระ
นายกุนร1ช อุดมศาสตร์สกุล
นางสาวอัซน่า บ่าเหม
นางสาวธัญชนก แก้วสิงห์
นายพีรเซฐ จุลเทพ
นางสาวปานวาด ปาทาน
นายจตุภมู ิ คุรฐุ ติ ิ
นายภิษณุ สุวรรณโณ
นายวซิรณ
ุ บุญภาฤทธึ๋
นายมุฮมั หมัด หวันเต๊ะ
นายณัฐวัตน์ สิทธิโชค
นางสาวธันญาวดี พรหมมีฤทธี้
นายธนายุต ยุเด็น
นางสาวพรรณกร สงฆ์ชู
นางสาวอภัสรา ชัยชนะสงคราม
นางสาวนูรซี า แมะอูมา
นายพีรณัฐ แก้วภักดี
นายวรวิทย์ ตุกงั หัน
นางสาวกรรณิการ์ จินะ
นายนิอาดี'ม อีปง
นายฮาบิล มะลิหมัด

๒.๓ สาซาวํชาเทคโนโลยอุตสาหการ
๑. ๖๒๔๗๑๓00๑
นายอัษฎาวุธ หนูเกลีย้ ง
๒. ๖๒๔๗๑๓00๒
นางสาวอิสรา จันทร์ดำ
๓. ๖๒๔๗๑๓00๓
นางสาวอรณี สว่างเนตร

๔. ๖๒๔๗๑๓00๔
๔. ๖๒๔๗๑๓00๔
๖. ๖๒๔๗๑๓00๖
๗. ๖๒๔๗๑๓00๗
๘. ๖๒๔๗๑๓00๘
๙. ๖๒๔๗๑๓00๙
๑0. ๖๒๔๗๑๓0๑0
๑๑. ๖๒๔๗๑๓0๑๑
๑๒. ๖๒๔๗๑๓0๑๒
๑๓. ๖๒๔๗๑๓0๑๓
๑๔. ๖๒๔๗๑๓0๑๔
๑๔. ๖๒๔๗๑๓0๑๔
๑๖. ๖๒๔๗๑๓0๑๖
๑๗. ๖๒๔๗๑๓0๑๗
๑๘. ๖๒๔๗๑๓0๑๘
๑๙. ๖๒๔๗๑๓0๑๙
๒0. ๖๒๔๗๑๓0๒0
๒๑. ๖๒๔๗๑๓0๒๑
๒๒. ๖๒๔๗๑๓0๒๒
๒๓. ๖๒๔๗๑๓0๒๓
๒๔. ๖๒๔๗๑๓0๒๔
๒๔. ๖๒๔๗๑๓0๒๔
๒๖. ๖๒๔๗๑๓0๒๖
๒๗. ๖๒๔๗๑๓0๒๗
๒๘. ๖๒๔๗๑๓0๒๘
๒๙. ๖๒๔๗๑๓0๒๙
๓0. ๖๒๔๗๑๓0๓0
๓๑. ๖๒๔๗๑๓0๓๑
๓๒. ๖๒๔๗๑๓0๓๒
๓๓. ๖๒๔๗๑๓0๓๓
๓๔. ๖๒๔๗๑๓0๓๔
๓๔. ๖๒๔๗๑๓0๓๔
๓๖. ๖๒๔๗๑๓0๓๖
๓๗. ๖๒๔๗๑๓0๓๗
๓๘. ๖๒๔๗๑๓0๓๘
๓๙. ๖๒๔๗๑๓0๓๙
๔0. ๖๒๔๗๑๓0๔0
๔๑. ๖๒๔๗๑๓0๔๑
๔๒. ๖๒๔๗๑๓0๔๒
๔๓. ๖๒๔๗๑๓0๔๓

นายเสฎฐวุฒิ ศรีอนันต์
นางสาวศตพร วงษ์นกิ ร
นายศตวรรษ อินทร์แก้ว
นายธนายุต เกือ้ ดุง้
นายอิบรออิม หลีหวัน
นายยศัสวิน ชูพนั ธ์
นายพลวัฒน่ ขุมเสน
นายพีรพัฒน์ พรมเสน
นายคณาพัฒน์ เหมพันธ์
นายนนธวัช มันขวาง
นางสาวณัฐมน นาคำมูล
นายจิรภัทร ลีลาศรีสนุ ทร
นายพิชยั ยุทธ มณีนลิ
นายสุกฤษฎิ๋ สุขใส
นายอิสรี นาปาเลน
นายจุตภิ มู ิ แก้วบุตร
นายชลสิทธี้ ชลยุทธ์โยธิน
นายภราดร สุคลแก้ว
นายณัฐภัทร ประสิทธิส๋ ร
นายธนภัทร รังษีโกศัย
นายนิรวิฑธ์ หมาดหวา
นายชาญฤทธี้ จูดสังข์
นายศรศรัณย์ เภาแก้ว
นายชัยณรงค์ สุวรรณกันทร
นายกันทร ชูแก้ว
นายวชิรา คงมัน่ ประกายกิจ
นางสาววิภาวี สมสุข
นายพัชรพล ชันทอง
นางสาวมนัสนันท์ แสงสุวรรณ
นางสาวอักษร'าภัค ยอดซ้าย
นายสหัสวรรษ พิธกิจ
นายจักริน แซ่วนุ่
นายกรวิซญ์ เจียะคง
นายจตุรงค์ ฤทธิเดช
นางสาวธัญญารักษ์ รักษ์จลุ
นายสุทธิพงษ์ แก้วหืด
นางสาวชัยนับ เหล็มหา
นายพัสกร สุนนั ต๊ะ
นายโสฬส สุวรรณโณ
นายแฟซอส กาเซ็ง

๑0

๙๔.
๔๙.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๙0.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๙.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๖0.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๙.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗0.
๗๑.

๖๒๙๗๑๓0๔๙
๖๒๙๗๑๓0๔๙
๖๒๔๗๑๓0๔๖
๖๒๔๗๑๓0๔๗
๖๒๔๗๑๓0๔๘
๖๒๔๗๑๓0๔๙
๖๒๔๗๑๓0๙0
๖๒๔๗๑๓0๙๑
๖๒๔๗๑๓0๙๒
๖๒๔๗๑๓0๙๓
๖๒๔๗๑๓0๙๔
๖๒๔๗๑๓0๙๙
๖๒๔๗๑๓0๙๖
๖๒๔๗๑๓0๙๗
๖๒๔๗๑๓0๙๘
๖๒๔๗๑๓0๙๙
๖๒๔๗๑๓0๖0
๖๒๔๗๑๓0๖๑
๖๒๔๗๑๓0๖๒
๖๒๔๗๑๓0๖๓
๖๒๔๗๑๓0๖๔
๖๒๔๗๑๓0๖๙
๖๒๔๗๑๓0๖๖
๖๒๔๗๑๓0๖๗
๖๒๔๗๑๓0๖๘
๖๒๔๗๑๓0๖๙
๖๒๔๗๑๓0๗0
๖๒๔๗๑๓0๗๑

นางสาวกนกกร มากวิจติ
นายอมรเทพ ร่มเย็น
นายนัฐพงค์ พรมชัยศรี
นายรมรอน หมดอาดม
นายธีระพัฒน์ บุญณะ
นายวรรณกร มีทองขาว
นายกรวิขญ์ เชียะคง
นายมัสชี ปะดุกา
นายวาฤทธึ๋ แก้วเนตร
นายยาลา ยามาสา
นายสมรักษ์โตะดิน
นายวิศรุต มรรคาเขต
นางสาวมาลีฮวนน่า จันทวงศ์
นายซ ก่อพงศ์ ดวงคงทอง
นางสาวปิญาภัทร เกษตรสุนทร
นางสาววศินี ชินวงศ์
นางสาวคิรลิ กั ษณ์ นวลสุวรรณ
นางสาวขวัญนภา สุกแก้ว
นายลัญชัย พานิซ
นางสาวนิ'ฐซา ปานยะรัตน์
นายณัฏฐ์ ฉัตรนภดล
นายศรชัย ชัยซะนะ
นายคซาซาติ สุขเกือ้
นายจักรพงษ์ จุลพงศ์
นายชัตติยะ แก้วทอง
นายสุรพิซญ์ มณีเลิศ
นายโซคทวี คงอินทร์
นายวุฒชิ ยั อุเส็น

: สาขาวชาเทคโนโลยการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเฟ้อง)
นายสุรยิ า สิงเนย'ว
๑. ๖๒๖๗๑๔00๑
๒. ๖๒๖๗๑๔00๒
นายณีฐวัฒน์ บุญรัตน์
นายพงศธร สยมพร
๓. ๖๒๖๗๑๔00๓
นายเชิดพงศ์ อุดม
๔. ๖๒๖๗๑๔00๔
นายอามีน อาสีมามะ
๙. ๖๒๖๗๑๔00๙
นายมูฮำหมัดฟานดี สติรกั ษ์
๖. ๖๒๖๗๑๔00๖
นายไซนูดิน ยูโซะ
๗. ๖๒๖๗๑๔00๗
นางสาวพนัซกร จันทฃาติ
๘. ๖๒๖๗๑๔00๘
นายวิวฒ
ั ขุนแดงเจริญพร
๙. ๖๒๖๗๑๔00๙
นางสาวอัยวริญ ขำด้วง
๑0. ๖๒๖๗๑๔0๑0

<9)(9)

๑๑. ๖!อ ๖๗๑๙0๑๑
๑๒. ๖๒๖๗๑๔0๑๒
๑๓. ๖๒๖๗๑๔๐๑๓
๑๔. ๖๒๖๗๑๔0๑๔
๑๔. ๖๒๖๗๑๔๐๑๔
๑๖. ๖๒๖๗๑๔๐๑๖
๑๗. ๖๒๖๗๑๔๐๑๗
๑๘. ๖๒๖๗๑๔๐๑๘
๑๙. ๖๒๖๗๑๔๐๑๙
๒๐. ๖๒๖๗๑๔๐๒๐
๒๑. ๖๒๖๗๑๔๐๒๑
๒๒. ๖๒๖๗๑๔๐๒๒
๒๓. ๖๒๖๗๑๔๐๒๓
๒๔. ๖๒๖๗๑๔๐๒๔
๒๔. ๖๒๖๗๑๔๐๒๔
๒๖. ๖๒๖๗๑๔๐๒๖
๒๗. ๖๒๖๗๑๔๐๒๗
๒๘. ๖๒๖๗๑๔๐๒๘
๒๙. ๖๒๖๗๑๔๐๒๙
๓๐. ๖๒๖๗๑๔๐๓๐
๓๑. ๖๒๖๗๑๔๐๓๑
๓๒. ๖๒๖๗๑๔๐๓๒
๓๓. ๖๒๖๗๑๔๐๓๓
๓๔. ๖๒๖๗๑๔๐๓๔
๓๔. ๖๒๖๗๑๔๐๓๔
๓๖. ๖๒๖๗๑๔๐๓๖
๓๗. ๖๒๖๗๑๔๐๓๗
๓๘. ๖๒๖๗๑๔๐๓๘
๓๙. ๖๒๖๗๑๔๐๓๙
๔๐. ๖๒๖๗๑๔๐๔๐
๔๑. ๖๒๖๗๑๔๐๔๑
๔๒. ๖๒๖๗๑๔๐๔๒
๔๓. ๖๒๖๗๑๔๐๔๓
๔๔. ๖๒๖๗๑๔๐๔๔
๔๔. ๖๒๖๗๑๔๐๔๔
๔๖. ๖๒๖๗๑๔๐๔๖
๔๗. ๖๒๖๗๑๔๐๔๗
๔๘. ๖๒๖๗๑๔๐๔๘
๔๙. ๖๒๖๗๑๔๐๔๙
๔๐. ๖๒๖๗๑๔๐๔๐

นายทนุวฒ
ั น์ คงปราบ
นายวัซรพล สุวรรณชาตรี
นายเชิดชาย พรหมจรรย์
นายซวัลวิทย์ สุขเทพ
นายภานุวฒ
ั น์ พุมาพาณิชย์
นายรัตนซัย ฤทธิพลเดช
นายสหรัฐ อุบลจินดา
นายนที นวลแก้ว
นายณิฐวัตร พรหมจรรย์
นายกิตตินนั ท์ ปาโต
นายอัครพล แซ่แต้
นายสิทธิกร รัตนบุญโชติ
นายรัชซานนท์ ศรีวงษา
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว
นายนันทพงศ์ จันทร์จไุ ร
นายฐานับต์ คิริ
นายไกรวิซญ์ คงสุขแก้ว
นายจุลกานต์ บุญสนิท
นายจิรฐั พล เขียดสง
นายสรวิศ เต็มดี
นางสาวกิตติมา ทองเรือง
นายมงคล สุภาพ
นายเจนอนันต์ วิจติ ต์
นายนฤเบศร จันทร์คง
นายกิตตึป๋ วร กิมาคม
นายซาการียา เจะดูหมัน
นายธันธวัส เพชรหรีม
นายนาอีม อิสมาแอล
นายเจษฎา มีศกั ดึ๋
นายศราวุฒิ แทนมาก
นายศักดินา หนูเสน
นายกิตติภพ ไชยงาม
นายนลธวัช พัฒนมณี
นางสาวพิมพกานต์ บุตรเกตุ
นายจตุรวิทย์ ทองจันทร์
นางสาวณัฐนรี หนูคง
นางสาวอติกานต์ ปลอดทอง
นายวิระวัฒน์ จันทร์สวุ รรณ
นายวิษณุ บินตุสะ๊
นายซอฟวัน สะมะลี

๕๑. ๖๒๖๗๑๔0๕๑
๕๒. ๖๒๖๗๑๔0๕๒
๕๓. ๖๒๖๗๑๔0๕๓
๕๙. ๖๒๖๗๑๔0๕๔
๕๕. ๖๒๖๗๑๔0๕๕
๕๖. ๖๒๖๗๑๔0๕๖
๕๗. ๖๒๖๗๑๔0๕๗
๕๘. ๖๒๖๗๑๔0๕๘
๕๙. ๖๒๖๗๑๔0๕๙
๖0. ๖๒๖๗๑๔0๖0
๖๑. ๖๒๖๗๑๔0๖๑
๖๒. ๖๒๖๗๑๔0๖๒
๖๓. ๖๒๖๗๑๔0๖๓
๖๔. ๖๒๖๗๑๔0๖๔

นายนูรไ'ซฟูล สาแม
นายอะสะดีร์ หนุดทอง
นายฉัซวิทย์ ดิษฐสุวรรณ
นายอภิสทิ ธี้ จันทร์ดำ
นางสาวจารุวรรณ คงพูน
นางสาวยามีละ๊ หล๊ะหมัน
นางสาวดุสติ า เหมโห๊ะ
นางสาวรวิวรรณ หีมเห็ม
นายศิกวัส เหมยา
นายอดินนั ท์ หมาดยี
นายอดิรอ็ น หมาดยี
นายซอฟวัน กาโบะ
นางสาวจิดาภา สวนแก้ว
นายวรวิทย์ เส้งดำ

.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต1อณีอ่ ง)
๑. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๑
นายนนท์ปวิธ ด้วงฃู
๒. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๒
นายจักรพันธ์ จันทร์สกุล
๓. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๓
นายซนัญณู ขุนธนูศลิ ป
นายวุฒพิ งศ์ รสาภิรส
๔. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๔
๕. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๕
นายอิมรอน จารงค์
๖. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๖
นายเจะมุสตอปา เจะซามะ
๗. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๗
นายอดัม เหมียนเอียด
๘. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๘
นายมูฮมั หมัดอลีฟ อูมา
๙. ๖๒ ๖๗ ๑๕ 00๙
นายมูฮมั หมัด ตวนปูเตะ
นายศักดินนท์ ศรีนวลเอียด
๑ 0 . ๖๒ ๖๗ ๑๕ 0๑0
๑ ๑ . ๖๒ ๖๗ ๑๕ 0๑๑
นายฮากีม หะยีเหย็บ
๑๒. ๖๒๖๗๑๕0๑๒
นายซุกรี ดอกา
นายเฟาซี เหร็มเหมาะ
๑๓. ๖๒๖๗๑๕0๑๓
๑๔. ๖๒๖๗๑๕0๑๔
นายณัฐพงศ์ รัตนานุกลู
๑๕. ๖๒๖๗๑๕0๑๕
นายจารุเดฃ นิลตีบ
๑๖. ๖๒๖๗๑๕0๑๖
นายณัฐวุฒิ ด้วงทอง
๑๗. ๖๒๖๗๑๕0๑๗
นายญาณวิทย์ พงศ์จนั ทรเสถียร
นายรณวัฒน์ จันทร์ยง
๑๘. ๖๒๖๗๑๕0๑๘
นายแดนชนก ชนะ.ผล
๑๙. ๖๒๖๗๑๕0๑๙
นายปารเมษฐ์ ทองมา
๒0. ๖๒๖๗๑๕0๒0
นายนรศ์พล จันทร์ยง
๒๑. ๖๒๖๗๑๕0๒๑
นายมาวิน ถิรธนากุล
๒๒. ๖๒๖๗๑๕0๒๒
๒๓. ๖๒๖๗๑๕0๒๓
นายอานันท์ พุม่ ด้วง
๒๔. ๖๒๖๗๑๕0๒๔
นายขานนท์ นวลมาก

๑๓

๒๕. ๖๒๖๗๑๕0๒๕
๒๖. ๖๒๖๗๑๕๐๒๖
๒๗. ๖๒๖๗๑๕๐๒๗
๒๘. ๖๒๖๗๑๕๐๒๘
๒๙. ๖๒๖๗๑๕๐๒๙
๓๐. ๖๒๖๗๑๕๐๓๐
๓๑. ๖๒๖๗๑๕๐๓๑
๓๒. ๖๒๖๗๑๕๐๓๒
๓๓. ๖๒๖๗๑๕๐๓๓
๓๔. ๖๒๖๗๑๕๐๓๔
๓๕. ๖๒๖๗๑๕๐๓๕
๓๖. ๖๒๖๗๑๕๐๓๖
๓๗. ๖๒๖๗๑๕๐๓๗
๓๘. ๖๒๖๗๑๕๐๓๘
๓๙. ๖๒๖๗๑๕๐๓๙
๔๐. ๖๒๖๗๑๕๐๔๐
๔๑. ๖๒๖๗๑๕๐๔๑
๔๒. ๖๒๖๗๑๕๐๔๒
๔๓. ๖๒๖๗๑๕๐๔๓
๔๔. ๖๒๖๗๑๕๐๔๔
๔๕. ๖๒๖๗๑๕๐๔๕
๔๖. ๖๒๖๗๑๕๐๔๖
๔๗. ๖๒๖๗๑๕๐๔๗
๔๘. ๖๒๖๗๑๕๐๔๘
๔๙. ๖๒๖๗๑๕๐๔๙
๕๐. ๖๒๖๗๑๕๐๕๐
๕๑. ๖๒๖๗๑๕๐๕๑
๕๒. ๖๒๖๗๑๕๐๕๒
๕๓. ๖๒๖๗๑๕๐๕๓
๕๔. ๖๒๖๗๑๕๐๕๔

นายสรายุทธ์ ถิตย์บรู ณ์
นายวรธันย์ ชูเพชร
นายจิตภานุ นวลแก้ว
นายทวิส กุลนิล
นายกิตติพฒ
ั น์ สุวรรณโภคา
นายพูรอณีย์ สารินทร์
นายอนิพนธ์ ชูพรหม
นายฮัซซัน ปูลา
นายอิรฟาน ดาแม
บายฮานาฟิ ดาเระมูซอ
นายรุสดี สาแม
นายอาฮมัด มะหมาด
นายเซ็ง แมเราะ
นายอับดุลเลาะห์ ดือราแม
นายวีรพงษ์ ดือรอแม
นายอัฟฟาน ลือแบซา
นายอภิสทิ ธี้ วิจิตรไพโรจน์
นายชาพั หละสัน
นายธนะวัฒน์ รัตนพันธ์
นายฟาริด นารอยี
นายประเสริฐ จุลเอียด
นายอาซาน บินหมัด
นายขญานิน สาและ
นายนันทวัฒน์ สาและ
นายนรากร อรมุตร
นายเรืองชัย เมืองจันทบุรรี กั ษ์
นายวายุ มาลัยทอง
นายศุภวีซญ์ ดำรงศิลบิ
นายทนง เละสัน
นายวรพล จำริ

(อาจารย์จริ ภา คงเขียว)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราฃภัฏสงขลา

