รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจาปี 2557
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นาย
อาจารย์ธิเบศร์ จาปา
นาย
อาจารย์เกษมสัต์ สุจริตวณิช
นางสาว อาจารย์ภัทรสิริ พจมานพงศ์
นางสาว อาจารย์ขวัญจิต มหากิตติคุณ
นาย
อาจารย์ไผโรส มามะ
นางสาว อาจารย์ปิยะดา ไชยศรี
นางสาว อาจารย์ศิริพร เวชโช
นางสาว อาจารย์นารีรัตน์ พุทธกูล
นางสาว อาจารย์ศศิธร มุกประดับ
นาย
อาจารย์สุริยะ ทองมุณี
นาย
อาจารย์ชัชวิน ศรีสุวรรณ
นาย
อาจารย์สมใจ จันทร์อุดม
นางสาว อาจารย์อัจฉรา ธรรมรัตน์
นางสาว อาจารย์บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
นาย
อาจารย์สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์
นางสาว อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เย็นซ้อน

วิทยำเขตหำดใหญ่
ภำควิชำ
ศัลยศาสตร์
ทันตกรรมอนุรักษ์
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช
การพยาบาลจิตเวช
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
พืชศาสตร์

คณะ/หน่วยงำน
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นาย
อาจารย์ ดร.จักรัตน์ อโณทัย
นางสาว อาจารย์ ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์
นางสาว อาจารย์ ดร.นฤมล พฤกษา
นาง
อาจารย์พไิ ลวรรณ ประพฤติ
นางสาว อาจารย์กฤตยา สังข์เกษม
นาย
อาจารย์รัฐวิชญ์ ไพรวัน
นางสาว อาจารย์ณัชรดา สมสิทธิ์
นาย
อาจารย์แทนพันธ์ เสนาะพันธุ์ บัวใหม่
นาย
ผศ.ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
Mr.
Guittong Ma
นางสาว อาจารย์กงิ่ กาญจน์ บรรลือพืช
นาย
อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
นาย
อาจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
นางสาว อาจารย์ ดร.สิริญญา จันทรักษ์
นาย
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ สังข์ไพฑูรย์
นาย
อาจารย์มะกูซี มะแซ
นาย
อาจารย์วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
นาย
อาจารย์เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
นาย
อาจารย์ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์
นาย
อาจารย์ศรัณย์ แสนศิริพนั ธ์

ภำควิชำ

พืชศาสตร์
การจัดการศัตรูพชื
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พัฒนาการเกษตร
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สารัตถศึกษา
สารัตถศึกษา
สารัตถศึกษา
ภาษาและภาษาศาสตร์
เวชกรรมไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะ/หน่วยงำน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

ที่
37
38
39
40
41
ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นาย
อาจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
นางสาว อาจารย์ ดร.สิริวรา ศิริดารงวัฒนา
นางสาว อาจารย์ ดร.ณัฏฐาภรณ์ แซ่ตัน
นาย
อาจารย์ธเนศ ปานรัตน์
นาย
อาจารย์ฮัมบาลี เจะมะ

ภำควิชำ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

คณะ/หน่วยงำน
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นางสาว อาจารย์จารุณี แซ่หลี
นางสาว อาจารย์กาญจนา เอียดนุ้ย
นางสาว อาจารย์ธันย์ชนก พรมบุตร
นาย
อาจารย์ณัฏฐ์ หลักชัยกุล
นางสาว อาจารย์โซร์ฟนี า เด่นสุมิตร
นาย
อาจารย์วนภัทร์ แสงแก้ว
นางสาว อาจารย์นิลุบล เกตุแก้ว
นางสาว อาจารย์ด่วนตัซนีมย์ โตะกูบาฮา
นางสาว อาจารย์มัณฑนา ธนูสังข์
Mr.
Hsin Hsiang Pang
นางสาว อาจารย์ลลิดา บุญธง
นาวสาว อาจารย์ ดร.คนึงขวัญ นุ่นแก้ว
นางสาว อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด

วิทยำเขตปัตตำนี
ภำควิชำ
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาตะวันออก
ภาษาตะวันตก
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการศึกษา
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะ/หน่วยงำน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการสื่อสาร
วิทยาการสื่อสาร

ที่
55
56
57
58
59
ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นาง
อาจารย์สุวีนาฏ แสตนท์
Mr.
Mac Arthur Stant
นาย
อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
นาย
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์
นาย
อาจารย์ฐิติพนั ธ์ สิริเฉลิมลาภ
คำนำหน้ำ
รำยนำม
นางสาว อาจารย์ศิริพร เพ็งจันทร์
นางสาว อาจารย์อารีรัตน์ ทศดี
นางสาว อาจารย์ยุวดี ลีเบ็น
นางสาว อาจารย์วริศรา วงศ์รักษ์
นางสาว อาจารย์ปิยาภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร
นางสาว อาจารย์สิริเกล้า สังขพันธ์
นาง
อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ
นาย
อาจารย์สุรินทร์ ชุมแก้ว
Mr.
Dr.Karthikeyan Venkatachalam
นาย
อาจารย์ศรัณยู ใคลคลาย
นาย
อาจารย์วิบูลย์ ป้องกันภัย

วิทยำเขตตรัง
ภำควิชำ
ศิลปการแสดงและการจัดการ
ภาษา
การบัญชี
โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะ/หน่วยงำน
พาณิชศาสตร์และการจัดการ
พาณิชศาสตร์และการจัดการ
พาณิชศาสตร์และการจัดการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
ภำควิชำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะ/หน่วยงำน

ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79

คำนำหน้ำ
รำยนำม
นาย
อาจารย์ ดร.ดนัย ทิพย์มณี
นาย
อาจารย์ ดร.รวี รัตนาคม
นางสาว อาจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
นางสาว อาจารย์ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
นางสาว อาจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี
นาย
อาจารย์ ดร.ชัยยพล ตันติภูรินิตย์
นางสาว อาจารย์ชลธิชา แสนเขือ่ น
นาย
อาจารย์พทิ ยา ลิ่มบุตร
Ms.
Kim Do Youn

80 นาย

อาจารย์อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์

วิทยำเขตภูเก็ต
ภำควิชำ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ภาษานานาชาติ
จีนศึกษา
เกาหลีศึกษา
จีนศึกษา
เกาหลีศึกษา

คณะ/หน่วยงำน
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ระบบโลกการจัดการภัยภิบัติ
ธรรมชาติอันดามัน

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ระบบโลกการจัดการภัยภิบัติ
ธรรมชาติอันดามัน

