
รายชื่อผูโชคดีรับรางวัล 

จากการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจสมาชิก สอ.มอ. ประจําป 2558 

รางวัลที่ 1 จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000.-บาท เปนเงินรวม 10,000.-บาท 

(หมายเหตุ : โอนเขาทุนเรือนหุนสมาชิกแลวตั้งแตวันที่ 18/11/59) 

ลําดับ รหัส ช่ือ-สกุล หนวยงาน สังกัด 

 03608 ประสิทธิ์ สวัสดี  งานประชาสัมพันธ  คณะแพทยศาสตร 

 05067 อังศุปราณี บุญราศรี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

 06710 ลักขณา คงแสง  ฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร 

 06945 สมใจ เนียมออน  ศูนยใหยาเคมีบําบัด คณะแพทยศาสตร 

 07934 จุรีย กีเตอร  ศูนยวิจัยกลาง  คณะทันตแพทยศาสตร 

 09248 แอลนา ธีรภัทรตระกูล วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตภูเก็ต 

 10777 สุนารี บดีพงศ  แผนกวิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 11459 ซาฟนี ลาเตะ  กองบริการการศึกษา สนอ.ปตตานี 

 11476 พงศธร เตชะวัชรานนท สํานักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร 

 15787 ศศิธร คงหนู  งานบริหารงานทั่วไป ศูนยคอมพิวเตอร 
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รางวัลที่ 2 จํานวน 59 รางวัลๆ ละ 500.-บาท เปนเงินรวม 29,500.-บาท 

ลําดับ รหัส ช่ือ-สกุล หนวยงาน สังกัด 

 00925 อรนิช แสงจันทร  เขต 2 คณะพยาบาลศาสตร บํานาญ-บําเหน็จรายเดือน-หาดใหญ(หัก
        กรมบัญชีกลาง) 
 01755 พนิต เชิดชูพงษ  เขต 1 คณะวิทยาศาสตร บํานาญ-บําเหน็จรายเดือน-หาดใหญ 
 03458 ศิริวรรณ เรืองกูล  เขต 1 สนอ.หาดใหญ  บํานาญ-บําเหน็จรายเดือน-หาดใหญ 
 03788 ยุพเยาว เจริญมหัธชัย หอผูปวยตา   คณะแพทยศาสตร 
 03999 พงษลดา รัตนวงศ  ศูนยคัดกรองผูปวยโรคทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร 
 04145 ดารา ม่ิงแกว  เขต 3 คณะแพทยศาสตร บํานาญ-บําเหน็จรายเดือน-หาดใหญ(หัก
     กรมบัญชีกลาง) 
 04446 สมหมาย ปอมสกุล  หอผูปวยจิตเวช   คณะแพทยศาสตร 
 05435 นฤมล เพชรไพศาล  หอผูปวยพิเศษนรีเวช คณะแพทยศาสตร 
 05481 เต็มดวง ขุนอิน  หนวยเงินรายได  คณะแพทยศาสตร 
 05673 จตุพร ชางพลาย  ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร 
 06297 วิริยะ ทองเรือง  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 06470 สมพร นุทผล  โรงเรียนสาธิต  คณะศึกษาศาสตร 
 06572 พรศิลป ผลพันธิน  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
 06902 จินตา พิทักษ  เขต 1 สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลงฯ บํานาญ-บําเหน็จราย
     เดือน-หาดใหญ(หักกรมบัญชีกลาง) 
 07059 เสกสรร สุธรรมานนท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 07119 ดวงธิดา ไพบูลยวรชาติ ภาควิชาทันตกรรมปองกัน  คณะทันตแพทยศาสตร 
 07222 ดรุณี ปุสวิโร  สํานักงานเลขานุการคณะ  คณะวิทยาศาสตร 
 07563 ทิพมาส ชิณวงศ  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 08140 รุสนี กุลวิจิตร  สํานักงานเลขานุการ ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
 08187 กัลยา จรินทรานนท หอผูปวยอายุรกรรมทั่วไป  คณะแพทยศาสตร 
 08631 สิรินทรา กมลมาตยากุล สํานักงานเลขานุการคณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 08669 เบญจมาศ หอพัฒนาวุฒิวงศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
 08678 อรุณลักษณ ลอยจ้ิว งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร 
 08874 ปยวรรณ นิลโกสีย  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 



 08919 สวลี บัวศรี  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
 09000 วรวรรณ พฤษศรี  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ  คณะทันตแพทยศาสตร 
 09165 กันตกมล รัตนพันธ  หนวยควบคุมโรคติดเช้ือ  คณะแพทยศาสตร 
 09395 จํารัส ณ กลองดี  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
 09418 ปยวรา หนูอุไร  กองบริการการศึกษา  สนอ.หาดใหญ 
 10614 ฐิติรัตน บุญคงดํา  ฝายเภสัชกรรม   คณะแพทยศาสตร 
 10729 ชลธิพร รอดกูล  หอผูปวยอุบัติเหตุ  คณะแพทยศาสตร 
 12033 จารีตา สมุหเสนีโต  กองบริการการศึกษา สนอ.ปตตานี 
 12186 ไพซอล ดาโอะ  คณะรัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร 
 12686 ณรงคฤทธิ์ บุตรมาตา สํานักสงเสริมฯปตตานี   สํานักสงเสริมฯ ปตตานี 
 12729 สุกิจ อติพันธ  สํานักงานเลขานุการ  ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
 12789 ศศิวรา บุญรัศมี  ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
 12982 ธีระยุทธ ประสมพงศ งานบริการและพัฒนาระบบฯ ศูนยคอมพิวเตอร 
 13326 เชาว อะวะภาค  ศูนย รปภ. กองอาคารสถานที่ สนอ.หาดใหญ 
 13404 อัมพวรรณ สังขบุรินทร หลักสูตรพิเศษ MIT  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 14398 ลลิตา เพชรรามา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
 14568 ขวัญใจ ชาติสิริพิทักษกุล หอผูปวยพิเศษเฉลิมพระบารมี 12 คณะแพทยศาสตร 
 14638 ดวงเดือน วงคไกล  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
 14675 สุกัญญา เดชอดิศัย ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
 14678 อับดลเลาะ ขรีดาโอะ ภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร 
 15258 ปุญญานิช อินทรพัฒน สํานักงานเลขานุการคณะ  คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 

 15372 สุภารัตน เพ็ชรบุรี  หอผูปวยเด็ก2   คณะแพทยศาสตร 
 15417 นิรมล เมฆแกว  ศูนยใหยาเคมีบําบัด  คณะแพทยศาสตร 
 15431 สงาจิต จิตรเนียม  หองผาตัดเล็ก   คณะแพทยศาสตร 
 15686 อังคณา ทองใบ  วิทยาเขตสุราษฎรธานี-ศูนยปฏิบัติการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 15805 นันทิศา ยอดรัตนา  พนักงานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ 
 16002 สุขุมาล เกตุสุวรรณ  วิทยาเขตภูเก็ต   วิทยาเขตภูเก็ต 

 16332 กนกกาญจน หริรักษหรรษา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร 
 16551 เปมิกา สุวรรณชาตรี ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
 16658 จารุวรรณ สุวรรณรัตน กลุมบริหารทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 16779 สาวิตรี โสดาบรรลุ  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 



 17093 เอกชัย สุวรรณรัตน  กองอาคารสถานที่  สนอ.หาดใหญ 
 17243 วัลลภา ภูวานิชย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 17409 ทีปวิทย วิถีรุงโรจน  สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (NKC) คณะแพทยศาสตร 
 17739 สุธิรัส ชูช่ืน  คณะรัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร 


