
วนัท ี28/ก.ย./60 วนัท ี29/ก.ย./60 วนัท ี30/ก.ย./60
1 บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน-หาดใหญ่ เขต 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 01963 นางจติใส   ลาวัลยต์ระกลู
2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควชิาการจัดการศตัรพูชื 02402 นายสภุาพ  จันทรัตน์
3 คณะพยาบาลศาสตร์ สํานักงานเลขานุการ 03381 นายสมมาศ  บญุทอง
4 คณะเภสชัศาสตร์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 03853 นายเสน่ห ์ แกว้นพรัตน์
5 คณะเทคนคิการแพทย์ สํานักงานคณะ 03881 นางสาววมิลมาลย ์ ศรรีุง่เรอืง
6 คณะวทิยาการจัดการ สํานักงานเลขานุการคณะ 03926 นายวชิาญ  จตินุกลู
7 คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควชิาโอษฐวทิยา 03965 นายสมหมาย  ขนุฤทธิ
8 บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน-หาดใหญ่ เขต 2 คณะเภสชัศาสตร์ 04247 นายชเูกยีรต ิ กอธนะกลุ
9 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแรแ่ละวัสดุ 04802 นางปรดีาภรณ์  จันทรัตน์

10 บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน-หาดใหญ่ เขต 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 04893 นางวัฒนา  ศรพีจนารถ
11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 05000 นางสาวรว ี เถยีรไพศาล
12 คณะทันตแพทยศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 05026 นางจนิดา  หนูหมนื
13 คณะศลิปศาสตร์ สารัตถศกึษา 05257 นายวันชยั  ธรรมสจัการ
14 คณะทันตแพทยศาสตร์ งานพัสดุ 05270 นางสมศร ี เปสโิต
15 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 05338 นายปรัชญา  ชวีธนากรณ์กลุ
16 คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควชิาชวีวทิยาชอ่งปากและระบบการบดเคยีว 05374 นางอจัฉรา  ทพิยส์เุนตร
17 คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม 05429 นางเตอืนใจ  บญุรังษี
18 คณะทันตแพทยศาสตร์ 05493 นางอาราดา  ปิตเิชาวว์รรธน์
19 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ฝ่ายคอมพวิเตอรท์างวศิวกรรมศาสตร์ 06114 นายกฤษณะ  ครีวีัลย์
20 คณะวทิยาการจัดการ ภาควชิาบรหิารธรุกจิ 06119 นายเกอืกลู  สนัุนทเกษม
21 คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควชิาทันตกรรมอนุรักษ์ 06245 นางสดุาวัลย ์ จโิรจนว์ณชิชากร
22 คณะอตุสาหกรรมเกษตร สํานักงานเลขานุการ 06388 นายไชยรัตน ์ ศรปีระสม
23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควชิาวารชิศาสตร์ 06405 นายวฒุพิร  พรหมขนุทอง
24 คณะพยาบาลศาสตร์ 06597 นายเดโช  ชะตารัตน์
25 คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม 06699 นางสวุชา อปุถัมชาติ
26 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควชิาธรณีศาสตร์ 07623 นายธรีพงศ ์ สวุรรณขํา
27 คณะวทิยาการจัดการ งานบรกิารการศกึษา 07861 นางวชิญะณัฏฐ ์องัคฉัตรชยั
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28 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควชิาสตัวศาสตร์ 07913 นางสมจติ  ศรใีหม่
29 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 07949 นางศริด ี  สวุรรณชยั
30 คณะทันตแพทยศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 08163 นางสาวนติตยา ตรสีวุรรณ
31 คณะศลิปศาสตร์ สํานักงานคณะ 08316 นางสมใจ ยันตศริิ
32 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 08344 นายคณดถิ เจษฎพั์ฒนานนท์
33 คณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 08436 นางสมุติรา  พรมเทพ
34 คณะเภสชัศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 08541 นางเลขา แกว้สด
35 คณะวศิวกรรมศาสตร์ งานบรหิารและธรุการ 11747 นายณรงคช์ยั  ดวงเทศ
36 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานเลขานุการคณะ 12690 นางสาวโสภดิา  ขทีอง
37 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 12778 นายทวศีกัด ิ เรอืงพรีะกลุ
38 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 13476 นางสาวปพชิญา  แซล่มิ
39 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควชิาพัฒนาการเกษตร 15284 นายกอบชยั  วรพมิพงษ์
40 คณะนติศิาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 16772 นายศภุวัชร ์ มาลานนท์
41 คณะการจัดการสงิแวดลอ้ม สํานักงานเลขานุการคณะ 17672 นายพรีพัฒน ์ โกศลศกัดสิกลุ


