
   ก่อนเวลา 12.00 น.  มิฉะนัน้จะเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้น 200.-บาท/คน ตามมติมหาวิทยาลยัฯ

1 นางสาว ธญีาภรณ์ แกว้ทวี คณะทรพัยากรธรรมชาติ

2 นาง ปองพชร ธาราสุข คณะทรพัยากรธรรมชาติ

3 นาง มาลี เจตวจิติร คณะทรพัยากรธรรมชาติ

4 นางสาว รตันา โพชะเรอืง คณะทรพัยากรธรรมชาติ

5 นาง วนัวศิาข์ งามผ่องใส คณะทรพัยากรธรรมชาติ

6 นางสาว วลิาสนิี ทองมี คณะทนัตแพทยศาสตร์

7 นางสาว สุจนิต์ พงศธ์รีโรจน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

8 นาง เสมอจติ พธิพรชยักุล คณะทนัตแพทยศาสตร์

9 นางสาว อมรารตัน์ นวลไชย คณะทนัตแพทยศาสตร์

10 นาย อารยี์ กาญจนประภาส คณะทนัตแพทยศาสตร์

11 นาง เกณิกา จริชัยาพร คณะพยาบาลศาสตร์

12 ดร. เบญญาภา ธติมิาพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์

13 นางสาว วลิาวรรณ ครสิตร์กัษา คณะพยาบาลศาสตร์

14 นาง อ่อนนุช ศรจีนัทร์ คณะพยาบาลศาสตร์

15 นาง จติรชญา สุวรรณรกัษา คณะแพทยศาสตร์

16 นาง สุภลกัษณ์ค าเรอืง มารแ์ชลล์ คณะแพทยศาสตร์

17 นางสาว ไซนา สหียง คณะแพทยศาสตร์

18 นาง จฬิานุช อสิโม คณะเภสชัศาสตร์

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน

หมายเหตุ  หากแจง้ช่ือแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรณุาแจง้ยกเลิกท่ี rachaporn.c@psu.ac.th  ภายใน 2 ส.ค.60

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรม

แนะน า“ระบบรายงาน มคอ.ออนไลน์” ส าหรบัอาจารย ์หรือบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีจดัท ารายงาน มคอ. 

รอบเช้า :  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00  - 12.00  น. (M604203103)

ผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร อาจารย ์หรือบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีจดัท ารายงาน มคอ.ของคณะ/หน่วยงาน 

ณ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์107  อาคารศนูยค์อมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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19 นางสาว ปาณิสรา บุญสนอง คณะเภสชัศาสตร์

20 นางสาว ปิลนัธนา สทิธพินัธ์ คณะวทิยาการจดัการ

21 นาง เยาวเรศเลขะกุล พรหมอนิทร์ คณะวทิยาการจดัการ

22 นาย ธนัว์ สุวรรณเดชา คณะวทิยาศาสตร์

23 นาย เพทาย หริญัพนัธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

24 นางสาว มรกต แกว้เพชร คณะวทิยาศาสตร์

25 นางสาว วรางคณา ราชช ารอง คณะวทิยาศาสตร์

26 นาง สมจติ วจิติร คณะวทิยาศาสตร์

27 นางสาว สุดา จกัรทอง คณะวทิยาศาสตร์

28 นางสาว สุดาวดี โรจน์ศริมินตรี คณะวทิยาศาสตร์

29 ดร. สุพรรษา กง้เซ่ง คณะวทิยาศาสตร์

30 นางสาว สุพตัรา ลิม่สุวรรณโชติ คณะวทิยาศาสตร์

31 นาง สุภาพ นวลพลบั คณะวทิยาศาสตร์

32 นาง กญัญนนัทน์ โชโต คณะวศิวกรรมศาสตร์

33 นาย รกักฤตว์ ดวงสรอ้ยทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์

34 นาย คมสนัต์ วงคว์รรณ์ คณะศลิปศาสตร์

35 นางสาว บณัฑติา หลมิประดษิฐ์ คณะศลิปศาสตร์

36 นางสาว รชันีฉาย เฉยรอด คณะศลิปศาสตร์
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37 นางสาว อดศิา เตยีว คณะศลิปศาสตร์

38 นางสาว กญัญ์รนิท์ สุทธตินัตยาภรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

39 นาง ปพชิญา ช านิไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์

40 นาย เจนวทิย์ เดชรกัษา คณะสตัวแพทยศาสตร์

41 นางสาว ทพิยรตัน์ มสูกิะเจรญิ คณะสตัวแพทยศาสตร์

42 ดร.สพ.ญ. ปรารถนา ยงสกุลชยั คณะสตัวแพทยศาสตร์

43 นางสาว กนกรตัน์ ไชยวงศ์ วทิยาลยันานาชาติ

44 นางสาว ดาวรตัน์ พนูศรรีตัน์ วทิยาลยันานาชาติ

45 นาง เมธณิี อยูเ่จรญิ สถาบนัทรพัยากรทะเลแะลชายฝัง่

46 นาง ศริพิร ประดษิฐ์ สถาบนัทรพัยากรทะเลแะลชายฝัง่

47 นางสาว สุกญัญา ทองแสงแกว้ สถาบนัทรพัยากรทะเลแะลชายฝัง่

48 นางสาว ประกายแกว้ โกวทิกติตกิุล วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี

49 นาง สรินิ จนัทผลกึ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี

50 นางสาว อมรทพิย์ นิลสม วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี

51 นางสาว อจัฉราภรณ์ ทองแซม วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี

52 นาย เอกชยั แทนสุวรรณ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี


