
รายชื่อผูเขาอบรมอาชีพเสริมหลักสูตร “นํ้าเตาหู สังขยาปาทองโก และนํ้าสมุนไพร” 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

วันเสาร ท่ี 11 พ.ย.60 (วิทยาเขตหาดใหญ) และวันอาทิตย ท่ี 12 พ.ย.60 (วิทยาเขตปตตานี) 
ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 15.00 น. 

ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร อ.หาดใหญ จ.สงขลา          
            **เน่ืองจากสมาชิกวิทยาเขตปตตานีสมัครไมครบตามจํานวน  สอ.มอ.จึงขอใหผูที่เปนผูสมัครสํารองของวิทยา
เขตหาดใหญที่ประสงคจะอบรมในวันอาทิตยที่ 12 พ.ย.60 แจงชื่อเขาอบรมโดยดวน เพื่อ สอ.มอ.จะไดเปดรับสมัคร
สมาชิกทั่วไปในกรณียังมีผูสมัครไมครบตามจํานวน สําหรับสมาชิกที่เปนสํารองและไมประสงคจะเขาอบรมในวัน
อาทิตยที่ 12 พ.ย.60 สอ.มอ.จะทําการโอนเงินคาสมัครคืนใหในวันจันทร ที่ 6 พ.ย.60 น้ี  และสมาชิกที่มีสิทธิ์เขารวม
อบรมแตตองการยกเลิก ตองแจงให สอ.มอ.ทราบ ภายในวันศุกร ที่ 3 พ.ย.60 เทาน้ัน มิฉะน้ัน สอ.มอ.ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคาสมัครให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิทยาเขตหาดใหญ 
หนวยงานอื่น ๆ(ยกเวนคณะแพทย) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หนวยงาน ลงช่ือ 
1.  นางสมจิต  ศรีใหม 7913 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
2.  นางเยาวะริน  สุวรรณสะอาด 2174 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
3.  นางสาวมัณฑนา  บริพันธ 17742 วิทยาศาสตร  
4.  นางสาวนุชรีย  ชมเชย 11446 วิทยาศาสตร  
5.  นางสาวสุกัญญา  ศุทธิวรรณรักษ 5954 สํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ  
6.  นางสุวภัทร วชิรอนันต 4087 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
7.  นางสาวปทมพร  อินสุวรรโณ 3396 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
8.  นางดรุณี  ชนะวรรณโณ 2873 บํานาญสอ.มอ.  
9.  นางสาวสุดารัตน  สุวรรณรัตน 15763 วิทยาศาสตร  
10.  นางณัฏฐาภรณ  ณ นคร 17608 เทคนิคการแพทย  
11.  นางสาวสิริวรา  ศิริดํารงวัฒนา 16883 เทคนิคการแพทย  
12.  นางผกามาศ  ไชยกูล 16074 ศิลปศาสตร  
13.  นางบุษราภรณ  จันทะรัตน 14975 วิทยาศาสตร  

 
สํารอง 

1.  นายศานุศักดิ์ สุวรรณรักษา 8564 วิทยาศาสตร  
2.  นายอุทัย  ทองบาง 12715 วิทยาศาสตร  
3.  นางอริสา  สุวรรณรัตน 9513 วิทยาศาสตร  
4.  นางสาวฉลวย  นนทพันธ 1812 วิทยาศาสตร  
5.  นางกัลยาณี  คุปตานนท 6410 วิศวกรรมศาสตร  



คณะแพทยศาสตร 
ลําดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หนวยงาน ลงช่ือ 

1.  นางสาวลัดดาวัลย  มนัสธีรภาพ 7288 ภาควิชาพยาธ ิ  
2.  นางเสาวนีย  ยูโซะ 13379 ภาควิชาพยาธ ิ  
3.  นางเสริมศรี  ทยานิธิกุล 2165 ภาควิชาพยาธ ิ  
4.  นางประเทือง ศิริลักษณ 991 บํานาญแพทย  
5.  นางพิรุณ  แซเตี้ยว 4892 ภาควิชากุมารฯ  
6.  นางแสงเดือน   ภูสกุล 4897 ภาควิชาศัลย-ออรโธปดิค  
7.  นางสาวนฤมล  บัวงาม 11661 ภาควิชาศัลย-ออรโธปดิค  
8.  นางสมใจ  บุญโท 5345 หองผาตัดใหญ  
9.  นางสุพิศ  พรหมทอง 3927 หองผาตัดใหญ  
10.  นางสาวชฎาพร  สังขชาต ิ 15921 งานคลัง  
11.  นางนพมาศ   ศรีสุวรรณวิเชียร 5851 ภาควิชาพยาธ ิ  
12.  นางสาวกุลจรี  จันทโคตร 19179 งานคลัง  

 
สํารอง 

1.  นางธรรญชนก  พิบูลย 7319 งานคลัง  
2.  นางสาวฉลวย  สุวรรณปราการ 3916 บํานาญแพทย  

 
 

รายชื่อสมาชิกวิทยาเขตปตตาน ี
วันอาทิตย ท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 

1.  นางจุฬาลักษณ  ธรรมวิฐาน 9995 ศึกษาศาสตร  
2.  นางประภา  สุวรรณโมสิ 5764 กองธุรการ  
3.  นางอรุณี  หงษสามารถ 1782 บํานาญ  
4.  นางสาวสุนันท  พันธศรี 3723 บํานาญ  
5.  นางสาวปนรัก  สุทธิมาศ 7306 สอ.มอ.  
6.  นางสาวซีตีอัยชะห  ยูโซะ 13727 รัฐศาสตร  
7.  นางสาวนัทธมน  ราชเสน 13244 รัฐศาสตร  
8.  นางสมจิตร  แกวมณ ี 5711 มนุษยศาสตร  
9.  นางยุพดี  อุดมพงษ 8913 วิทยาการส่ือสาร  

 
หมายเหตุ : รายช่ือเรียงลําดับจากเวลาในการมาสมัครของสมาชิก 



 
 
 
 
 
 
 

 


