รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์
ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-นำมสกุล
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
อ.วิมล งามยิ่งยวด
ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
ผศ.ดร.เกศินี ชัยศรี
อ.จารุวัฒน์ นวลใย
ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
อ.สุรีรัตน์ จิตตเสถียร
ดร.สุดฤดี บารุง
ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ
อ.วรลักษณ์ บัญชา
ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
นายอัฐพงค์ คงช่วย
น.ส.นันธชา ไฝทอง
ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง
สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะวิเทศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาหารและอาหารสุขภาพ(IGS-NFF)
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อ.พูนพิศ ธิตนิ ันทน์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอุสมาน หวังสนิ
สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.สมพร คุณวิชิต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.กรฎา มาตยากร
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.กาญจน์สนุ ภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
อ.คัมภีร์ ทองพูน
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
ดร.ภาวดี เหมทานนท์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
น.ส.ฮูไซมะห์ กือเด็ง
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ.สิรีกัญญ์วรา จูวัตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ.ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์
คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ผศ.อังศุมา อภิชาโต
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ร์และพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ
yim.thongcharoen@gmail.com
yaowalak@hu.ac.th
wimol@hu.ac.th
pongpitch.p@psu.ac.th
jiraporn.r@psu.ac.th
niwet.a@psu.ac.th
Kesinee.c@phuket.psu.ac.th
Jaruwat.nu@phuket.psu.ac.th
orawan.n@psu.ac.th
sureerat.j@phuket.psu.ac.th
sudrudee.ba@phuket.psu.ac.th
Ibrahimpnu@gmail.com
woralak.b@phuket.psu.ac.th
rujirapun_k@hotmail.com
arttapong.k@gmail.com
nandhsha.f@psu.ac.th
nualpun.s@psu.ac.th
umaporn.m@psu.ac.th
bubu123_77@yahoo.com
poonpis@yahoo.com
ruechuta.t@psu.ac.th
usman.w@psu.ac.th
thunradee.t@psu.ac.th
somporn.kh@psu.ac.th
Ibrahimpnu@gmail.com
p.busakorn@gmail.com
sununta.y@psu.ac.th
korada.m@psu.ac.th
piyanuch.j@psu.ac.th
chaweewan.j@psu.ac.th
quantar.b@psu.ac.th
bundit.g@psu.ac.th
kumpee@hu.ac.th
piyawan.pi@psu.ac.th
ruthaychonnee.s@psu.ac.th
pawadeehh@hotmail.com
Huzaimah.cs@gmail.com
komwit.siritorn@gmail.com
sirikanwara@gmail.com
krittiya.ch@skru.ac.th
theerachaya29@gmail.com
pornkan04@gmail.com
angsuma.a@gmail.com

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์
ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
ลำดับที่

ชื่อ-นำมสกุล

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจากัด
สานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ผศ.ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี
ดร.สิริลกั ษณ์ ทองพูน
ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
นีรนาฏ ศุภรานนท์
นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา
น.ส.อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว
น.ส.พรพิมล ปิลนั ธนาภรณ์
น.ส.สุวรรณภา ทวีสนิ ธ์
น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร
นายเขมรัฐ เขมวงศ์
น.ส.นิตยา รักนุ่น
อ.มายามีน หวันฮัซซัน
รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
น.ส.พิมพ์พณิต จันทโรจน์
อ.ฮาซียะห์ ดอรอแซ
ผศ.ดร.จินตนา กสินันท์
ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค

62
63
64

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.นิตกิ ุล บุญแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.วัชรี สีห์ชานาญธุระกิจ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารสุขภาพ
อ.หมัดเฟาซี รูบามา
คณะรัฐศาสตร์
ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ
คณะครุศาสตร์
ดร.เฉลิมศักดิ์ บุญนา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อ.เพ็ญนภา จันทร์แดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส.กนกวรรณ ศรีวิรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.กนกกร ศิริสขุ
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณะครุศาสตร์
อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์
คณะรัฐศาสตร์
ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก
คณะรัฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
คณะบริหารธุรกิจ
อ.ขภิชาติ ราชแสง
คณะรัฐศาสตร์
อ.วฤณดา วงศ์โรจน์
คณะรัฐศาสตร์
ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช
คณะพยาบาลศาสตร์
นางมณี แพทย์พงศ์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสทุ ธิ์กุล
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ดร.พงศกร พิชยดนย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
อ.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
อ.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
อ.วาสนา บุญแสวง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางกิตติยา ฤทธิภักดี
สานักวิชาการ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

อีเมล์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

orasa.k@psu.ac.th
siriluk@hu.ac.th
poonyanuch@hu.ac.th
neeranatsu@chotiwat.com
nuttinee@hu.ac.th
arunlak.l@psu.ac.th
pipornpi@medicine.psu.ac.th
suwanna.t@psu.ac.th
tasawan.r@psu.ac.th
kemarajt.k@psu.ac.th
nittaya.ra@psu.ac.th
rokiyoh.y@gmail.com
chaveewan.r@psu.ac.th
pimpanitjantarot@gmail.com
Hasiyah.do@yru.ac.th
kchintana@tsu.ac.th
vahachart@gmail.com
Dr.teeraporntsu2559@gmail.com
teeraporn@tsu.ac.th
sansaneebee@hotmail.com
nitikul.bk@gmail.com
vatcharee.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วข.สตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยชุมชนสตูล

Madpouzee@hu.ac.th
ke.sajanun@gmail.com
karuna.ore@gmail.com
chaleomsak.bun@hotmail.com
au_nidagirl@hotmail.com
seangjan@eng.psu.ac.th
skanokwan@eng.psu.ac.th
darkzone_k11@hotmail.com
Sopon88@hotmail.com
pafun_d@hu.ac.th
nukool@hu.ac.th
woraluck@hu.ac.th
Jutamas-p@hotmail.com
kapichart@hu.ac.th
varunada@hotmail.com
wantanee.w@psu.ac.th
m.patpong@gmail.com
narongrit.p@psu.ac.th
pongsakorn.pitchayadol@gmail.com
piyakarn2010@gmail.com
suthipornt@hotmail.com
watsana.b@psu.ac.th
c_kittiya@hotmail.com

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง Human subject protection และจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมและพฤติกรรมศำสตร์
ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 สิงหำคม 2562 ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
ลำดับที่

ชื่อ-นำมสกุล

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

นายอุใบ หมัดหมุด
น.ส.ภูญดา เพชรรัตน์
นางจาริยา สุทธินนท์
พระปลัดธวัช
Mr.Yuanxing Lai
นายคารม ทองหนูรุ่ง
นางอมราภรณ์ บาลทิพย์
รศ.ดร.พรชัย สถิรปัญญา
นายณัฐกร ยกชูธนชัย
นายฟัฎลี แนโม

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ผศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
นพ.พิรุฬห์ แซ่ลอื
ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสขุ
ดร.ชุตมิ า ทัศโร
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
รศ.ทัศนีย์ ประธาน
ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
อ.ภัทราพร บุญมี
ผศ.นิตยิ า ศรีพูล
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย
ดร.สุนันทา เหมทานนท์
อ.ชัยยศ รองเดช
ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุววรณ
ผศ.วรา บุญพันธ์
ผศ.เขมิกา อุระวงค์
***หมำยเหตุ :

สังกัด : คณะ/หน่วยงำน
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ฝ่ายกิจการนิสติ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทางานยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอเทพาที่ยั่งยืน
งานแนะแนว
โรงเรียนนราธิวาส
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาลแขวงสงขลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวทอง
ยะลา เขต 3
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาลัยนานาชาติดษิ ยะศริน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ติดต่อ
ubai2t@gmail.com
phuyada.gems@yahoo.com
maamjariya@gmail.com
ratanil2555@gmail.com
johnlae@gmail.com
thephanews@gmail.com
kruphuag_nts@hotmail
sporncha@medicine.psu.ac.th
Nattypoodpood@yahoo.co.th
fadlee2014@gmail.com
patchakomjak@gmail.com
pirun2118@hotmail.com
chanisada.c@psu.ac.th
chutima@hu.ac.th
chutaratster@gmail.com
tasanee@hu.ac.th
korkaews@hu.ac.th
pattarapornb@nu.ac.th
nitiya@hu.ac.th
jutarat@hu.ac.th
dittavichai@gmail.com
sunantha.h@gmail.com
chaiyot.r.23@gmail.com
kaewkanit@hu.ac.th
patumwan@hu.ac.th
maneerat@hu.ac.th
tpattar@hotmail.com
wara_bu@hu.ac.th
jantra.s@psu.ac.th

1. รายชื่อเรียงตามลาดับการสมัคร
2. กรุณาตรวจสอบชื่อ - สกุล สังกัด หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับมายังคุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว อีเมล์ : arunwan.s@psu.ac.th
3. กรณียกเลิก ขอให้แจ้งภายในวันที่ 26 ส.ค.62 หากยกเลิกหลังจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

