รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU on Mobile
“Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลําดับที่
คํานําหน้าชื่อ
ชื่อ-นามกุล
คณะ/หน่วยงาน
1 Ms
Supunsa Kongseng
Faculty of Science
2 Ms.
Suparat Nooma
Faculty of Science and Industrial Technology
3 Miss
Chompounoot Imtong
Science and Technology
4 นางสาว
ธีญาภรณ์ แก้วทวี
ทรัพยากรธรรมชาติ
5 นาง
ปองพชร ธาราสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
6 นางสาว
ฉวีวรรณ ชื่นชูผล
ทันตแพทยศาสตร์
7 นางสาว
สาวิตรี วงศ์สันติ
ทันตแพทยศาสตร์
8 นาย
จิระชัย แซ่ตั้ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นาย
ทัศน์ธนิต ทองแดง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางสาว
ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นางสาว
รินธรรม ธารมุกตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 ดร.
สุธิรัส ชูชื่น
รัฐศาสตร์
13 อาจารย์
เยาวเรศ เลขะกุล พรหมอินทร์ วิทยาการจัดการ
14 อาจารย์
รุชดี บิลหมัด
วิทยาการจัดการ
15 นาง
เขมิกา อุระวงค์
วิทยาศาสตร์
16 ดร.
ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
วิทยาศาสตร์
17 นางสาว
จรรยา สายนุ้ย
วิทยาศาสตร์
18 ดร.
ฐาปนี เริงฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
19 ดร.
ธันว์ สุวรรณเดชา
วิทยาศาสตร์
20 น.ส.
นวิยา ฮุยเป้า
วิทยาศาสตร์
21 นางสาว
พรรณนิภา แซ่อึ้ง
วิทยาศาสตร์
22 นางสาว
พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
วิทยาศาสตร์
23 นางสาว
พิศเรศ คุ่ยต่วน
วิทยาศาสตร์
24 นางสาว
วนิดา สุขเกษศิริ
วิทยาศาสตร์
25 นางสาว
วนิดา สุเมธากุลวัฒน์
วิทยาศาสตร์
26 ดร.
ศรัณยา พีระเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์
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คณะ/หน่วยงาน
27 ดร.
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
วิทยาศาสตร์
28 ดร.ภญ.
สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ
วิทยาศาสตร์
29 นางสาว
อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
30 นางสาว
จิติมา สุวรรณมาลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 ดร.
จุฑารัตน์ ทะสะระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นางสาว
ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 นางสาว
ปานจันทน์ สุจริตธุรการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 นางสาว
พิมลรัตน์ ทองโรย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 ดร.
ภาขวัญ ริยาพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 นางสาว
รจนา แสงโสต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 ผศ.ดร.
วนิดา เจียรกุลประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 ดร.
วีรยา คุ้มเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 นางสาว
แววฤดี แววทองรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ.ดร.
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 นาย
เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ผศ.ดร.
นภิสพร มีมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
43 ดร.
กรฎา มาตยากร
ศิลปศาสตร์
44 ดร.
ระพีพันธ์ เผ่าชู
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
45 ผศ.ดร.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
ศึกษาศาสตร์
46 นาย
โดมชัย แก้วน้อย
สัตวแพทยศาสตร์
47 ผศ.ดร.สพ.ญ.
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ
สัตวแพทยศาสตร์
48 นางสาว
นริศรา แก้วชนะ
สัตวแพทยศาสตร์
49 ผศ.ดร.
มุทิตา มีนุ่น
อุตสาหกรรมเกษตร
50 ผศ.ดร.
มณี วิทยานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร

