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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่	 13	 มีนาคม	 2511	 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 มหาวิทยาลัยถือว่าวันนี้เป็นวันสำาคัญของมหาวิทยาลัยและกำาหนดให้วันนี้เป็นวันงาน	

“คุณค่าสงขลานครินทร์”	(PRIDE	OF	PSU)	โดยใช้โอกาสนี้เชิดชูเกียรติบุคลากรในทุกภารกิจ	ประกาศเกียรติคุณ

บุคลากรดีเด่น	อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น	อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น	การมอบรางวัลให้กับนักศึกษาดีเด่น	และ

นักกีฬาผู้ทำาช่ือเสียงในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	 รวมถึงเชิดชูเกียรติคุณแก่นักวิจัยท่ีมีผลงานมีนวัตกรรมดีเด่น

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 จัดให้มีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ซึ่งถือเป็นเกียรติ	 และเป็น

มงคลในชีวิต	 เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้แสดงความขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมาเป็น

เวลานานอีกด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ตั้งใจถือเอาโอกาสพิเศษนี้		แสดงความขอบคุณแก่บุคลากรที่มุ่งมั่น	

ทุ่มเทสติปัญญา	แรงกายแรงใจร่วมสร้างผลงานให้มหาวิทยาลัยผ่านการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์

แก่สังคมช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเฉพาะในภาคใต้	การปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

บุคลากรมีปณิธานท่ียึดม่ันร่วมกันตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก 

ที่ให้	“ยึดถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักว่าทุกท่านเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างคุณค่าให้กับ

มหาวิทยาลัย	 ในสูจิบัตรเล่มนี้จึงได้รวบรวมผลงานต่างๆ	 เก็บบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ	 และเป็นฐาน

ข้อมูลทางวิชาการที่ได้มาจากความมุ่งมั่นของอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	จากทั้ง	5	วิทยาเขต	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะยังคงเดินหน้า	 ในการปฏิบัติภารกิจผลิตบัณฑิต	 สร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรม	พัฒนาสังคมไทย	ยกระดับชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัติ		แก้วประดับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13	มีนาคม	2562
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กำ�หนดก�รจัดง�น

“คุณค่�สงขล�นครินทร์ ประจำ�ปี 2562” (PRIDE OF PSU 2019)

เนื่องในวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

วันพุธที่ 13 มีน�คม 2562 ตั้งแต่เวล� 08.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติครบ 60 ปี 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่

****************************

เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 08.30 น.  รับชมการขับร้องประสานเสียงโดย ชมรมขับร้องประสานเสียง 

    คณะแพทยศาสตร์

เวลา 09.00 - 09.10 น. ชมวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์”

เวลา 09.10 - 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา

    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

เวลา 09.15 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา 09.20 – 10.10 น. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำาปี 2560 

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา 10.10 – 11.10 น.  ปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” 

    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

    ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เวลา 11.10 – 12.00 น. พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 20 ปี

    โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ        

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา 11.30 – 12.30 น. บรรเลงไวโอลินโดยชมรมไวโอลินคณะแพทยศาสตร์ 

    (ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน)

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.00 – 13.30 น. รับชมการขับร้องประสานเสียงโดย ชมรมขับร้องประสานเสียง

    คณะแพทยศาสตร์

เวลา 13.30 – 14.15 น. Talk Show โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากรและนักพูดชื่อดัง 

    หัวข้อ  Smart life – Smart work

เวลา 14.15 – 15.00 น.  พิธีมอบโล่นักวิจัยดีเด่น/บุคลากรดีเด่น/อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น/

    เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับรางวัล ปขมท.ดีเด่น/

    รางวัลผู้ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร ของสำานักงาน

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา/รางวัลนักศึกษาดีเด่น 

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. 2019 PSU Researcher Grand Slam

2. รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำาปี 2561

3. นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำาปี 2561

4. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2561

5. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำาปี 2560 - 2561

6. บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561

7. อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำาปี 2561

8. บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำาปี 2561

9. อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของคณะ/หน่วยงาน ประจำาปี 2561

10. รางวัลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ปขมท.ดีเด่น ประจำาปี 2561

11. รางวัลผู้ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ครั้งที่ 37  “ มอดินแดงเกมส์ ”

12. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำาปี 2561

13. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

14. นักวิจัยที่มีจำานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/

 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/

 นักวิจัยท่ีเป็น Corresponding Author ท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science  ต้ังแต่ 5 บทความข้ึนไป/

 นักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science
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15. นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงานระดับชาติ/นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงาน

 ระดับนานาชาติ/นักวิจัยท่ีได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

16. นักวิจัยท่ีผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร,อนุสิทธิบัตร,การรับรองมาตรฐานระดับสากล/นักวิจัยท่ีค้นพบส่ิงใหม่

 หรือส่ิงมีชีวิตใหม่ของโลก (novel finding)/นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน

กิจกรรมอื่นๆ  ภายในงาน   นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.อัครวิทย์  ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ 

(ภาษาอังกฤษ)  Asst.Prot.Dr.Akkharawit Kanjana-Opas

ตำาแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

หน่วยงาน    สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีเมล์    akkharawit@sti.or.th  

    akkharawit.k@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี    วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง 

    ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2532

ปริญญาโท    วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

    (ทุนสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, STDB) 

ปริญญาเอก   Ph.D. (Oceanography - Marine Chemistry  เน้น  Marine Biotechnology)

    Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego 

    พ.ศ. 2545 (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สาขาที่มีความชำานาญเป็นพิเศษ
    - เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล 

         (Marine Biotechnology, Marine Natural Products

    - ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

         Intellectual Property and Intellectual Property Management

    - การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  (Technoprenuership)
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ประสบการณ์ในการทำางาน

มีนาคม 2532 - พฤษภาคม 2533     ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

        คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มกราคม – ธันวาคม 2536     นักเคมี บริษัทโคคา – โคลา (ประเทศไทย) จำากัด

กันยายน 2543 – มกราคม 2545     ผู้ช่วยวิจัย Scripps Institution of Oceanography 

        University of California San Diego, USA.

มกราคม 2537 -  2549     อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธันวาคม 2547 – 2549     คณะทำางานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

        ทางเทคโนโลยี โครงงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 มิถุนายน 2549 – 2554     รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ

1 มิถุนายน 2549 – 2554     รองผู้อำานวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

        และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรกฎาคม 2549 – ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน     ผู้อำานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

สิงหาคม 2553 – ปัจจุบัน     ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มกราคม 2558 – สิงหาคม 2559     คณะทำางานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        ดร.พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์

พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รักษาการรองเลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ

        นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

        และ Chief Executive Office, Food Innopolis 

        Ministry of Science and Technology

1 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน     ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

        และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การฝึกอบรม ดูงาน
มีนาคม - พฤษภาคม 2538     ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern 

        Alberta Institute of Technology, Edmonton, Alberta 

        ประเทศแคนาดา
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มีนาคม – ธันวาคม 2546  ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

     ณ Gesselschaft fur Biotechnologie Forschung (GBF)

      ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2547  ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2547  ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำาหรับบุคลากร

     ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2549   ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ สำานักงานสิทธิบัตร

     และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 2550  ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของ

     ทรัพยากรชีวภาพ ณ ประเทศสวีเดน

มีนาคม 2551   ฝึกอบรมการเขียนคำาขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) 

     โดยสำานักงานสิทธิบัตรยุโรป และ International Federation of 

     Intellectual Property Attorneys (FICPI)

มิถุนายน – กันยายน 2551  ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มิถุนายน 2554   ฝึกอบรมหลักสูตร Patent and Intellectual Property  Law,

     Center for Advanced Study & Research on Intellectual 

     Property, School of Law, University of Washington

มิถุนายน 2557   อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property 

     and Technology Transfer, University of  California, Davis

รางวัลที่เคยได้รับ
2553  รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551  รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550  Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural  Products Conference,February 4-9, 

 2007. Queenstown, New Zealand

2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ
 - อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยให้กับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  - วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ

   มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
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   สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน

 - วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์

   งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.

  - วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน 

   (โดย World Intellectual Property Organization)

  - วิทยากรให้กับ USPTO

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
 - Boonsri, S., Chantraproma, S., Fun, H., Karalai, C., Kanjana-Opas, A. and Anjum, 

   S.,2005. 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3- [(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-4-one.

   ActaCryst E61, 03930-03932.

 - Chantrapromma, S., Boonsri, S., Fun,H., Anjum, S. and Kanjana-Opas, A.,2006.

   2,3-Dihydro-7,8-dihydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-

   4-one.ActaCryst E62, 01254-01256.

 - Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A. and Chantrapromma, 

   K, 2006. Antibacterial and cytotoxic xanthones from the roots of Cratoxylumformosum. 

   Phytochemistry67, 723-727.

 - Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.,Kanjana-Opas, A., 

   andLaphookieo, S., 2006. Bioactive PrenylatedXanthones and Anthraquinones 

   fromCratoxylumformosum ssp. Pruniflorum. Tetrahedron62. (37) 8850-8859.

 - Kanjana-opas, A., Panphon, S., Fun, H., and Chantrapromma, S., 2006. 4-Methyl-3H-

   pyrrolo[2,3-c]quinolines. ActaCrystE62., 02728-02730.

 - Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 

   2006. Aureispira marinagen.nov., sp.nov., a gliding, arachidonic acid containing 

   bacteria isolated from Thai Southern coastlines. International Systematic and 

   Evolution Microbiology 200, 56: 2931-2935.

 - Cheenpracha, S., Yodsaoue, O., Karalai, C., Ponglimanont, C., Subhadhirasakul, S., 

   Tewtrakul, S., and Kanjana-Opas, A., 2006. Potential anti-allergic ent-kaurenediterpenes 

   from the bark of Suregadamultiflor.Phytochemistry67, 2630-2634.

 - Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-opas, A., 

   Chantrapromma, K., and Fun, H.K. 2007.Quinonoids from the barks of Cratoxylum 

   formosum subsp. pruniflorum. Canandian Journal of Chemistry 85, 341-345.

 - Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 

   2007.Aureispiramaritimasp.nov.,isolated from marine barnacle. International Systematic 
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   and Evolution Microbiology 57: 1948-1951.

 - Srisukchayakul, P., Suwanachart, C., Sangnoi, Y., Kanjana-Opas, A., Hosoya, S., 

   Yokota, A., and Arunpairojana, V., 2007.Rapidithrixthailandicagen.nov., sp.nov., 

   a marine gliding bacteria isolated from Andaman sea, the southern coastline of 

   Thailand. International Systematic and Evolution Microbiology 57: 2275-2279.

 - Laphookhieo, S., Promnart, P., Syer, J., Kanjana-Opas, A., Ponglimanont, C., and 

   Karalai, C., 2007.Coumarins and xanthones from the seeds of Mammeasiamensis. 

   Journal of the Brazilian Chemical Society 18(5): 1077-1080.

 - Yodsaoue, O., Cheenpracha, S.,Karalai, C.,Ponglimanont, C., Chantrapromma, S., Fun, 

   H.K., Kanjana-Opas, A., 2008.Phanginin A-K, diterpenoids from the seeds of 

   Caesalpiniasappan Linn.Phytochemistry (Elsevier) 69(5) 1242-1249.

 - Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Chantrapromma, K and Kanjana-Opas, A. 

   2008.Cytotoxic and Antibacterial Sesquiterpenes from Thespesiapopulnea. Journal of 

   Natural Product 71(7) 1173-1177.

 - Mahabusarakam, W., Rattanburi, S., Pongpaichit, S. and Kanjana-Opas, A. 2008. 

   Antibacterial and cytotoxic xanthones from Cratoxylumcochinchinens. Phytochemistry 

   Letters (1) 211-214.

 - Sangnoi, Y., Sakulkeo, O., Yuenyongsawad, S., Kanjana-Opas, A., Ingkaninan, K., 

   Plubrukarn, A., Suwanborirux, K. 2008. Acetylcholinesterase-inhibiting activity of pyrrole 

   derivatives from a novel marine gliding bacterium, Rapidithrixthailandica. Marine Drugs 

   6(4) 578- 586.

 - Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.K., 

   Kanjana-Opas, A., Chantrapromma, K., and Kato, S. 2009. Anti-Pseudomonas 

   aeruginosaxanthones from the resin and green fruit of Cratoxylumcochinchinens. 

   Tetrahedron, 65(15) 3003-3013.

 - Sangnoi, Y., Srisukchayakul, P., Arunpairojana, V., Kanjana-Opas, A., Diversity of marine 

   gliding bacteria in Thailand and their cytotoxicity 2009. Electronic Journal of Biotechnology

 - Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A.,

   Chantrapromma, K., and Kato, S. Chromene and PrenylatedXanthones from the 

   Roots of Cratoxylumformosumssp. Pruniflorum. 2010. Chem. Pharm. Bull. , 58(3) 386-389.

 - P Eiamsa-ard, A. Kanjana-Opas, EB Cahoon, 2013. Two novel Physcomitrella patens 

   fatty acid elongases (ELOs): identification and functional characterization. Applied 

   Microbiology.,97(8) 3485-3497.
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รางวัลนี้มอบให้กับนักวิจัยหลักที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 5 ปี

ติดต่อกัน (ปี 2557 - 2561) และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน ในประเภทต่อไปนี้

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / ระดับนานาชาติ

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

 ด้านการวิจัย รางวัลผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย รางวัลผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์

 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน)

3. นักวิจัยดีเด่นของคณะ/วิทยาลัย

4. นักวิจัยที่มีจำานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science

5. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล 

 Web of Science

6. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

7. นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding)
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2019 PSU Researcher Grand Slam
ข้อมูลร�งวัลที่ได้รับตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ของ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วร�กร  ลิ่มบุตร
คณะวิทย�ศ�สตร์

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2557

1.  รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย

 - ผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์

2. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)

 - รางวัลผู้นำานวัตกรรม (Leading Innovation Award) จาก International Intellectual Property 

  Network Forum (IIPNF)

 - รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association 

  (INNOPA)

 - รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซีย

3. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ

  (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท สุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2557 รางวัลระดับดี 

  (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ปี 2558

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ

 - รางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม

 - Most Innovation Awards 2015 รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานระดับนานาชาติ

 - Silver Award 

 - Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร์

 - Special Award จาก Association of Polish Inventors and rationalizers จากประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

3. นักวิจัยท่ีผลงานได้รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล
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ปี 2559

1. The Blue Jacket

ปี 2560

1. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

 - รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำาปี 2559 รางวัลทั่วไป

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion 

  Association

3. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 รางวัลประกาศเกียรติคุณ

  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

4. นักวิจัยที่มีจำานวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science

ปี 2561

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.วรวิทย์  ว�ณิชย์สุวรรณ
คณะแพทยศ�สตร์

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2557

1.  นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2558

1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงานระดับชาติ

 - รางวัล Resident Paper ประเภท Basic Science รางวัลที่ 2
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ปี 2559

1. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Silver Award จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneve 2016 

  และรางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA), Korea

2. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

3. อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น ระดับคณะ/หน่วยงาน

 - ผลงานดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน สาขาการประดิษฐ์

ปี 2560

1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 รางวัลระดับดีมาก 

  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี 2561

1. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญ�กร
คณะเภสัชศ�สตร์

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2557

1.  นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2557 รางวัลระดับดี 

  (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ปี 2558

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำาปี 2558

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย

 - นักวิจัยดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำาปี 2558
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3. นักวิจัยที่ผลงานได้รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

4. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานระดับนานาชาติ

 - Gold Medal และ Special Prize “Honor of Invention” จากประเทศไต้หวัน

 - Silver Medal และ Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร์

ปี 2559

1. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 

  และรางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA), Korea

2. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

3. อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน

 - สาขาการวิจัย

ปี 2560

1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 

  รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี 2561

1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. อาจาย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - รางวัลผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ประจำาปี 2561

3. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ประจำาปี 2561 

  (Rubber Innovation Awards : RIA 2018) ระดับบุคคลทั่วไป

4. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - EUDRAGIT Award 2016

5. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เอกวิภู  ก�ลกรณ์สุรปร�ณี
คณะวิทย�ศ�สตร์

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2557
1.  นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลเหรียญทอง ด้านวิศวไฟฟ้า โยธา และคอมพิวเตอร์

ปี 2558
1.  นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ปี 2559
1.  นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

2. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

3. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) และรางวัล Special Prize 

  จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS), Malaysia

 - Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 

  และรางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA), Korea

4. อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - ผลงานดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน สาขาการประดิษฐ์

ปี 2560
1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 -  Gold Prize ประเทศเกาหลี

 - Gold Medal Award และรางวัล Special Prize จากประเทศมาเลเซีย

3. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560

  รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - รางวัล Special Price กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง

ปี 2561
1. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Silver Award จากประเทศเจนีวา
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รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อ�รีย์  ชูดำ�
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2557

1.  นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ปี 2558

1.  รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - นักวิจัยดีเด่นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2558

2. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานระดับนานาชาติ

 - TIIIA Award for the Excellent Invention จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association

 - Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum

 - Honorable Mention จาก 2016 Taipei International Invention Show & Technomart

 - Bronze Award จากประเทศไต้หวัน

 - Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum

 - Special Award จาก Taiwan Invention Association

 - Honorable Mention จาก 2015 Taipei International Invention Show & Technomart

ปี 2559

1. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 2559 

  รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

2. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 - Silver Medal จาก The World Intellectual Property Organization (WIPO) 

  และรางวัล Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers

3. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบายชุมชน

 - นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน ประจำาปี 2559

4. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559 

  รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

5. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล
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ปี 2560

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลธัญญาลักษณ์อวอร์ด ประจำาปี 2560

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 

  ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช

2. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 

  รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปี 2561

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561

2. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล
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งานคุณค่าสงขลานครินทร์
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ร�งวัลเครือข่�ยดีเด่น

ประจำ�ปี 2561



งานคุณค่าสงขลานครินทร์
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ร�งวัลเครือข่�ยดีเด่น ประจำ�ปี 2561

รางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี

สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รางวัลหน่วยวิจัยที่มีผลงานระดับดี

หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นสมองไฟฟ้าสมองของโรคทางเดินระบบประสาท
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งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

นักวิจัยดีเด่น คณะ/วิทย�ลัย 

ประจำ�ปี 2561



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทย�ลัย

ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธนภร  อำานวยกิจ

 ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำาปี 2561

2.  นักวิจัย  อาจารย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

 ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

3.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส  นันทอมรพงศ์

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

5.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะการบริการและการท่องเที่ยว

6.  นักวิจัย  ดร.วารุณี  ณ นคร

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะรัฐศาสตร์

7.  นักวิจัย  อาจารย์นัจมีย์  หมัดหมาน

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะรัฐศาสตร์

8.  นักวิจัย  ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์

9.  นักวิจัย  ดร.ไชยยะ  คงมณี

 ได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์
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งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

ร�งวัลนวัตกรรมสงขล�นครินทร์ 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

ร�งวัลนวัตกรรมสงขล�นครินทร์ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560

1.  นักศึกษา  นางสาวฮาซาหน๊ะ  ดำาแหล๊ะ 

  นางสาวจิรภา หิมรัตน์

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.ลดาวัลย์  สงทิพย์

 หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ชื่อผลงาน  โฟมเม็ดกันกระแทกละลายน้ำาได้จากวัสดุเหลือทิ้ง

  ทางการเกษตรโดยใช้กระบวนการปั่นกวนร่วมกับการทำาแห้ง

  แบบแช่เยือกแข็ง

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับปริญญาตรี  รางวัลที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์

2.  นักศึกษา  นายกฤตภาส  แก้วหนู 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน  อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ 

3.  นักศึกษา  นางสาวณัฐนรี  รัตนคันทรง

  นางสาวปิยะลักษณ์  หนูฤกษ์

  นางสาวปัทมาภรณ์  คล่องแคล่ว

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด

  รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน  ตัวดูดซับคอมโพสิทโมลิทสำาหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์

  สารพิษในชาและกาแฟ

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์

4.  นักศึกษา  นายชนะชัย  สิริพันธ์วราภรณ์  

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.ณัฐพงศ์  ทองเทพ

 ส่งผู้รับรางวัล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์
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งานคุณค่าสงขลานครินทร์
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 หน่วยงาน  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 ชื่อผลงาน  โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาท

  และระบบสำาหรับจัดการข้อสอบปรนัย

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำาปีการศึกษา  2560 

  ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์

5.  นักศึกษา  นางสาวภัทรพร  หาญสำาโรง 

  นางสาวพรเพ็ญ  ผั่วสกุล

  นายสกล  จันทร์ขจร

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.เกล็ดนที  เวปุลานนท์

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน  การพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวัด

  จำานวนโคโลนีของแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus 

  ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำาปีการศึกษา  2560 

  ระดับปริญญาตรี  รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์

6.  นักศึกษา  นายศุภโชค  หนูปาน 

  นายจิรายุ  ชิณวงศ์

  นายBorey  Sok

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.ณัฐพงศ์  ทองเทพ

 ส่งผู้รับรางวัล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์

 หน่วยงาน  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 ชื่อผลงาน  ระบบแนะนำาคำาที่ใช้ทดแทนสำาหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560

  ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ 

7.  นักศึกษา  นายพีรยุทธ  แซ่โค้ว

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ชื่อผลงาน  หุ่นยนต์ช่วยฝึกอัตโนมัติสำาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์
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8.  นักศึกษา  นางสาวปิยะลักษณ์  หนูฤกษ์

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน  ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทอัลจิเนต

  เคลือบโพลีไพโรล สำาหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารรบกวน

  การทำางานของต่อมไร้ท่อ

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์

9.  นักศึกษา  นายอัสมี  สอและ

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน  อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ 

10. นักศึกษา  นายพงศกร  ถาวรพันธ์

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.หาญศึก  บุญเชิด  

 หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์

 ชื่อผลงาน  คอลัมน์บรรจุโลหะออกไซด์จากเถ้าลอย

  เพื่อการแยกบริสุทธิ์โปรตีนที่มีหมู่ฟอสเฟต

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์

11. นักศึกษา  นายวสุ  สุขสุวรรณ

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ดร.มักตาร์  แวหะยี

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ชื่อผลงาน  เตาฟลูอิไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์แบบหมุนควงโดยใช้เชื้อเพลิง

  จากชีวมวลแบบผง

 ชื่อรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 

  ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ 
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งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

ร�งวัลผลง�นวิจัยที่มีประโยชน์

ต่อชุมชน ประจำ�ปี 2560 - 2561



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

ร�งวัลผลง�นวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ประจำ�ปี 2560 - 2561

1.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  ทองรักษ์

 หน่วยงาน  คณะเศรษฐศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย

 หน่วยงาน  คณะเศรษฐศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  นายธีระพงศ์  จันทรนิยม

 หน่วยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ชื่อผลงาน  การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน

 รางวัลที่ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม

2.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์

 หน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 นักวิจัยร่วม  ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ชื่อผลงาน  โครงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำามัน

  เป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุน

  ของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย

 รางวัลที่ได้รับ รางวัลทั่วไป

3.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์  ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัตร  ประเสริฐสิทธิ์

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  เฉลิมยานนท์

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 นักวิจัยร่วม  นายดิเทพ  สงรักษา

 หน่วยงาน  บริษัท เอส อินโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 นักวิจัยร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู

 หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ดร.สุวลี ชูวาณิชย์

 หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 ชื่อผลงาน  ชุมชนพะตงต้นแบบอัจฉริยะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

  และพลังงานทางเลือก

 รางวัลที่ได้รับ รางวัลทั่วไป

4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ

 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  นายสมพร  วรรณวงศ์

 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  นายถิระภัทร  เมืองแสน

 หน่วยงาน  สถาบันพลาสติก

 นักวิจัยร่วม  นายนันทวัฒน์  พร้อมภูมิ

 หน่วยงาน  สถาบันพลาสติก

 นักวิจัยร่วม  ดร.เกรียงศักดิ์  วงศ์พร้อมรัตน์

 หน่วยงาน  สถาบันพลาสติก

 นักวิจัยร่วม  นายแพทย์ปวัน  ไกรนรา

 หน่วยงาน  โรงพยาบาลกระบี่

 นักวิจัยร่วม  นายแพทย์คณุตม์  จารุธรรมโสภณ

 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา 

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์
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 นักวิจัยร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พิชญากร

 หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์

 นักวิจัยร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล

 หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ 

 นักวิจัยร่วม  นายอับดุลอาซีด  หนิมุสา

 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์

 ชื่อผลงาน  ชุดอุปกรณ์รองรับส่ิงขับถ่ายจากทวารเทียม ผลิตจากยางพาราสกัดโปรตีน

 รางวัลที่ได้รับ รางวัลทั่วไป
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นักวิจัยที่ได้รับร�งวัล

ระดับช�ติ ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ์ 

 ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2018

2.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร 

   นายทนงศักดิ์  ประสิทธิ์ 

   นายดุลยาวัชร์  พันธุ์ยูโซ๊ะ

 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์

   คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำาชนิดแคลมป์ท่อ 

 ได้รับรางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561 

   รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย

3.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร 

   นายเจริญพร  ถาวรประเสริฐ

 ชื่อผลงาน เครื่องแยกกะลาปาล์มออกจากกากผลปาล์ม 

 ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2561

4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร 

   นายเจริญพร  ถาวรประเสริฐ

 ชื่อผลงาน เครื่องสกัดน้ำามันจากกากผลปาล์มแบบหมุนวน 

 ได้รับรางวัล รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

   ประจำาปี 2561 ระดับเหรียญเงิน ในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม

   และเทคโนโลยีทางการเกษตร
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5.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก

 นักวิจัยร่วม นายณรงค์  อินทพรหม 

   นายเขมราฐ  รอดเนียม

 ชื่อผลงาน เครื่องอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอิมัลชัน 

   ดีเซล - น้ำา - ไบโอดีเซล 

 ได้รับรางวัล รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

   ประจำาปี 2561 ระดับเหรียญเงิน ในกลุ่มเทคโนโลยี เครื่องกล 

   อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

6.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา

 ชื่อผลงาน งานด้านการรับใช้สังคม 

 ได้รับรางวัล รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

   ท่ีประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท) ปี 2561

7.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา

 ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำามัน

   เป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุน  

   ของภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาโคขุนศรี 

 ได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยที่มีผลต่อนโยบายของประเทศภายใต้ทุนสำานักงาน

   กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

8.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธวัชชัย  แพชมัด 

   เภสัชกรพงศธร  อิสสระยั่งยืน

 ชื่อผลงาน Gentamicin Sulfate - Loaded Porous Natural Rubber Films for Wound Dressing

 ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ประจำาปี 2561

    (Rubber Innovation Awards : RIA 2018) ระดับบุคคลทั่วไป
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9.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร

 ชื่อผลงาน ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว

 ได้รับรางวัล รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

10. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร

 ชื่อผลงาน รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   งานสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 ได้รับรางวัล รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

   ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

   ปี 2561

11. นักวิจัย  นายศุภกิจ  เอียดตรง

 นักวิจัยร่วม นายศักดินันท์  โอ่แก้ว  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  

   รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร 

   ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

   ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  

   นายศรัทธา  ศรีวรเดชไพศาล

 ชื่อผลงาน เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์ม

   เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล

 ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง 

   โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำาปี 2561

12. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด

 ชื่อผลงาน ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจล

   โพลีไวนีลแอลกอฮอล์ แกรฟีนออกไซด์เคลือบด้วยโพลีไพโรล

   สำาหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์

 ได้รับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

   ประจำาปี 2561 รางวัลระดับเกียรติคุณ
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13. นักวิจัย  นางสาวสุธิสา  เต็มทับ

 นักวิจัยร่วม นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  นิลมานัต

 ชื่อผลงาน ผลของการลดระยะเวลานอนพักบนเตียงต่อระดับความปวดหลัง

   และภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

   ด้วยยาเคมีบำาบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง

   ก้อนมะเร็งตับ 

 ได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิชาการการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัยดีเด่น 

   (MOPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2561

14. นักวิจัย  ดร.ธเนศ  ปานรัตน์

 นักวิจัยร่วม นายศราวิน  วีรเมธปกรณ์ 

   นางสาววณิชยา  แซ่เตียว 

   นางสาวชลดา  มลิวัลย์

 ชื่อผลงาน Happy Fine Day Mobile Application 

 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3)

15. นักวิจัย  อาจารย์กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

 ชื่อผลงาน ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ

 ได้รับรางวัล รางวัลโครงการที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ

16. นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย

 ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2561

17. นักวิจัย  ดร.ธเนศ  ปานรัตน์

 นักวิจัยร่วม นายศราวิน  วีรเมธปกรณ์

   นางสาววณิชยา  แซ่เตียว 

   นางสาวชลดา  มลิวัลย์

 ชื่อผลงาน Happy Fine Day Mobile Application

 ได้รับรางวัล รางวัลชมเชยผลงานดี
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18. นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชูดำา

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา 

   นางสาวจุฑาพร  เกษร 

   ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

   Prof.Dr.Niamph  NIc Daeid 

   นางสาวสุชาดา  บุญสำาราญ 

   นางสาวขนิษฐา  มาลาทอง

 ชื่อผลงาน ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด

 ได้รับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561

19. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง

 ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   เรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

   ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557

 ได้รับรางวัล รางวัลชมเชยของกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2560

20. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี

 นักวิจัยร่วม นางสาวอุรา  แสงเงิน

 ชื่อผลงาน แผ่นยางป้องกันแผลกดทับบริเวณใบหู

 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ Rubber Innovation Awards 2018
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นักวิจัยที่ได้รับร�งวัลระดับน�น�ช�ติิ ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี  มิตรภาพอาทร 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เจริญจิระตระกูล 

  ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วุฑฒะกุล 

  นางสาวชนนิกานต์  ทองพรม

 ชื่อผลงาน การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด

  และเอสเชอริเรีย โคไล ในน้ำาดื่มและผักโดยเทคนิคโมส 

  พร้อมเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตท ไอโซเทอร์มอล

  แอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น - แลมป์)

 ได้รับรางวัล Silver Award (เหรียญเงิน)

 วัน / สถานที่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

2.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธวัชชัย  แพชมัด

  เภสัชกรฐกร  จันทะดี 

  ดร.เภสัชจงจันทร์  มหาดเล็ก 

  ดร.เภสัชกรหญิงปุรินทร์  เจริญสุขใส

 ได้รับรางวัล EUDRAGIT Award 2016

 หน่วยงานที่มอบรางวัล EVONIK Nutrition and Care GmbH

3.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  

 นักวิจัยร่วม นายศุภกิจ  เอียดตรง  

  รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร  

  ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

  ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา 

  นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล

 ชื่อผลงาน เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์ม

  เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล

 ได้รับรางวัล Gold Award (เหรียญทอง) 

  และ Leading Innovation Award from Macao

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Universiti Malaysia Perlis and Malaysia Research & 

  Innovation Society

 วัน / สถานที่ Examination Hall UniMAP Campus, Perlis, Malaysia
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4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร  

 นักวิจัยร่วม นายศุภกิจ  เอียดตรง  

  รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร  

  ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ  

  ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา 

 ชื่อผลงาน เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์ม

  เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล

 ได้รับรางวัล Gold Award (เหรียญทอง)

 วัน / สถานที่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

5.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์ 

 ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ได้รับรางวัล Silver Award (เหรียญเงิน)

 วัน / สถานที่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส 

6.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา  วงษ์คำาจันทร์

 ชื่อผลงาน ซาลโมเนลล่าเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่

  สำาหรับการต้านเชื้อก่อโรคในอาหารทางชีวภาพ 

 ได้รับรางวัล Silver Award (เหรียญเงิน)

 วัน / สถานที่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

7.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  บัวเพชร

 ชื่อผลงาน Effects of shading on photosynthesis and nitrogen 

  metabolism in Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker 

 ได้รับรางวัล Best Student Poster Presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล World Seagrass Association

 วัน / สถานที่ National University of Singapore
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8.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี

 นักวิจัยร่วม นางสาวศิริลักษณ์  อินต่อม

  นางสาวธีรรัตน์  เส้งสุก

 ชื่อผลงาน ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลาย

  สำาหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 

 ได้รับรางวัล Silver Award (เหรียญเงิน)

 วัน / สถานที่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

9.  นักวิจัย  ดร.เอกราช  นวลละออง

 นักวิจัยร่วม ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา

 ชื่อผลงาน อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำาผสมโปรตีนฟอติลิน 

 ได้รับรางวัล - Silver Award (เหรียญเงิน) และ Special prize 2 รางวัล 

    National University of science and Teohnolgy “MISIS” 

    ประเทศรัสเซีย

  - Academy of Technical Sciences of Romona

 วัน / สถานที่   กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
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นักวิจัยที่มีจำ�นวนผลง�นตีพิมพ์สูงสุด

20 อันดับแรก จ�กฐ�นข้อมูล Web of Science

ประจำ�ปี 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 46  บทความ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 27  บทความ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18  บทความ

4. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 15  บทความ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 14  บทความ

6. Assoc.Prof Edward Braddon Mcneil คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13  บทความ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ 12  บทความ

8. ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 11  บทความ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ 11  บทความ

10. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 10  บทความ

11. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10  บทความ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา  วงษ์คำาจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10  บทความ

13. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 9  บทความ

14. ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8  บทความ

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 8  บทความ

16. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ทิพวรรณ  เลียบส่ือตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 8  บทความ

17. ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 8  บทความ

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8  บทความ

18. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 8  บทความ

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ 8  บทความ

20. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ 8  บทความ
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นักวิจัยด้�นสังคมศ�สตร์ที่มีจำ�นวนผลง�นตีพิมพ์สูงสุด

10 อันดับแรก จ�กฐ�นข้อมูล Web of Science

ประจำ�ปี 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 7 บทความ

2. ศาสตราจารย ์ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 6 บทความ

3. Assoc.Prof. Edward  Braddon  Mcneil คณะแพทยศาสตร์ 5 บทความ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ 3 บทความ

5. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 2  บทความ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมพักตร์  มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ 2  บทความ

7. Mr.Kristof  Savski คณะศิลปศาสตร์ 2  บทความ

8. ดร.ธนิษฐา ศิริรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 2  บทความ

9. ดร.ยุโสบ  บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์

  และสังคมศาสตร์ 2  บทความ

10. Dr.Agrie  Eric Ambele คณะมนุษยศาสตร์

  และสังคมศาสตร์ 2  บทความ
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นักวิจัยที่ผลง�นตีพิมพ์ได้รับก�รอ้�งอิง (Citation) สูงสุด

20 อันดับแรก จ�กฐ�นข้อมูล Web of Science

ประจำ�ปี 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2422  ครั้ง

2. นายแพทย์ศรายุทธ ลูเซียน  กีเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ 888 ครั้ง

3. รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 610 ครั้ง

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 481 ครั้ง

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 475 ครั้ง

6. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 378 ครั้ง

7. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 336 ครั้ง

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ 314 ครั้ง

9. Assoc.Prof.Edward Braddon Mcneil คณะแพทยศาสตร์ 294 ครั้ง

10. ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 290 ครั้ง

11. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 285 ครั้ง

12. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 282  ครั้ง

13. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 281 ครั้ง

14. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 277 ครั้ง

15. Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 268 ครั้ง

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ 247 ครั้ง

17. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธีระพล  ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 214 ครั้ง

18. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 201 ครั้ง

19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา  สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 200 ครั้ง

20. Dr.Alan Frederick - Geater คณะแพทยศาสตร์ 162 ครั้ง
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นักวิจัยที่เป็น Corresponding Auther

ที่มีผลง�นตีพิมพ์จ�กฐ�นข้อมูล Web of Science

ตั้งแต่ 5 บทคว�มขึ้นไป ประจำ�ปี 2561

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 38  บทความ

2. ศาสตราจารย ์ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 35  บทความ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 12  บทความ

4. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 7  บทความ

5. รองศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6  บทความ

6. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 6  บทความ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 6  บทความ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ 6  บทความ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 5  บทความ

10. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา คณะวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5  บทความ

11. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 5  บทความ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ 5  บทความ
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นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในก�รประชุมวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ

1.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต

 ชื่อการประชุม International Conference on Water & Environment, 

  Water & Security, and Water & Development

2.  นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล

 ชื่อการประชุม PERCH - CIC Congress X : 2018 International Congress 

  for Innovation in Chemistry 

3.  นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล

 ชื่อการประชุม The Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and 

  other Natural Products XVI 

4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  วิเชียรโชติ

 ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Food Science 

  and Agrotechnology Conference 2018 (IFoSAC 2018)

5.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี  สิทธิชัย

 ชื่อการประชุม International Research Methods in Practice

6.  นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต

 ชื่อการประชุม 11th IMT-GT UNINET  CONFERENCE 2018

7.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

 ชื่อการประชุม 14th Global Rubber Conference
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นักวิจัยที่ผลง�นวิจัยนำ�ไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพ�ณิชย์/นโยบ�ย/ชุมชน ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์

 ชื่อผลงาน การวัดระดับน้ำาแบบปรับตัวที่ใช้ความจุไฟฟ้าแบบอินเตอร์ดิจิตอล

2.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์

 ชื่อผลงาน ระบบบริหารจัดการส่งน้ำา

3.  นักวิจัย  ดร.วารุณี  ณ นคร

 ชื่อผลงาน รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้าง

   ความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธนภร  อำานวยกิจ

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 

   นายปณิธิ  รักนาม

 ชื่อผลงาน สูตรผลิตภัณฑ์น้ำามันทำาความสะอาดเครื่องสำาอางจากน้ำามันเมล็ดยางพารา 

5.  นักวิจัย  อาจารย์พันธุ์พิพิธ  พิพิธพันธุ์

 นักวิจัยร่วม นางสาวนัทธมน  ราชเสน

 ชื่อผลงาน โครงการวิจัยพลวัตของชุมชน 2 วิถี ภายใต้กระแสวาทกรรม

   มลายูปาตานีพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6.  นักวิจัย  ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง

 นักวิจัยร่วม อาจารย์นัจมีย์  หมัดหมาน

 ชื่อผลงาน รายงานผลการวิจัยโครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน

   พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2557 - 2560)

7.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชูดำา

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล

   ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล

 ชื่อผลงาน ชุดตรวจไนไตรท์ในไส้กรอก

8.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชูดำา

 นักวิจัยร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล

   นางสาวธราวี  ทวีกาญจน์

 ชื่อผลงาน ชุดตรวจไนไตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร
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นักวิจัยที่ได้รับร�งวัลจ�กก�รนำ�เสนอผลง�นระดับช�ติ ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  ดร.สุธินี  สินุธก

 ชื่อผลงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรม

   ของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่งที่สังเคราะห์ด้วยแสง

  ได้รับรางวัล Rising Star

 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลาย

   ทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

   BioD5 Plus: People + Utilization + Sustainability”

2.  นักวิจัย  ดร.พลชาติ  โชติการ

 นักวิจัยร่วม นายปฐมพงศ์  พรามณีโชติ

   ดร.สุธินี  สินุธก

   ดร.กรอร  วงษ์กำาแหง 

 ชื่อผลงาน ผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

  ได้รับรางวัล รางวัลนำาเสนอผลงานวิชาการ ระดับชมเชย แบบบรรยาย

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยบูรพา

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 

   One World One Ocean: New and More Value of the Seas

3.  นักวิจัย  อาจารย์รัชนีฉาย เฉยรอด 

 ชื่อผลงาน วิเคราะห์ปัจจัยการใช้คำาลงท้ายภาษาไทยถิ่นใต้ของนักศึกษา

   รายวิชาการใช้ภาษาไทย : กรณีศึกษาการพูดแบบเป็นทางการ

  ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์ ในการประชุม

   ทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”

 หน่วยงานที่มอบรางวัล กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”
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4.  นักวิจัย  ดร.พลชาติ  โชติการ

 หน่วยงาน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

 นักวิจัยร่วม พญ.สุธารา  อร่ามเจริญ

  หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งสง

  นักวิจัยร่วม นายแพทย์พลลภัตม์  เสถียร

 หน่วยงาน โรงพยาบาลลานสกา

  นักวิจัยร่วม ดร.ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ

 หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ชื่อผลงาน Accuracy of 10 Year-Risk Estimation for Cardiovascular 

   Events from Thai CV Risk Score in Lansaka Patients

  ได้รับรางวัล 2nd Runner Up of the Best Abstract of the Year Award: 

   General Hospital

 หน่วยงานที่มอบรางวัล ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 ชื่อการประชุม 34th Annual Meeting The Royal College of Physicians 

   of Thailand “Internal Medicine and One Health”

5.  นักวิจัย  ดร.วณิชชา  เทพาขันธ์

 หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

 ชื่อผลงาน การตรวจหาเบต้าธาลัสซีเมียที่ยังไม่ทราบชนิด และพบไม่บ่อย 

   ในภาคใต้ของประเทศไทย

  ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ ในรูปแบบ Oral presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 

   ในหัวข้อ Thalassemia: All New Hope

6.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิซาอูดะห์  ระเด่นอาหมัด

 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน ผลของน้ำามะพร่าวอ่อนต่อการคงไว้ของเซลล์ประสาท

   เพอร์คินจีในสมองน้อยของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ออก

  ได้รับรางวัล รางวัลระดับดีเด่น การนำาเสนอภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2561
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7.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า

 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ Trichoderma sp. T1 

   ในการควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอมและกลไกการออกฤทธิ์

   ที่เกี่ยวข้อง

  ได้รับรางวัล รางวัลการนำาเสนอภาคโปสเตอร์ “ระดับดีเด่น”

   สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

8.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า

 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

 ชื่อผลงาน สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่าย Cephaleuros 

   (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Thailand

  ได้รับรางวัล รางวัลนำาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ “ระดับดีมาก”

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ อนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ 

   แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 

9. นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า

 นักวิจัยร่วม  นางสาวบุรฮานะฮ์ ใบยี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พรสุริยา

   ดร.ปริศนา วงค์ล้อม

 ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ Trichoderma spirale 

   T76 - 1 ต่อการควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอม

  ได้รับรางวัล รางวัลการนำาเสนอภาคโปสเตอร์ “ยอดเยี่ยม”

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17

58



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

10. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง

 ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการพัฒนา

   จิตสุขภาวะทางปัญญาด้วยเทคนิคการปรับคลื่นสมอง 

   กรณีศึกษา: กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  ได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์์

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

   ครั้งที่ 28 ประจำาปี 2561

11. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง

 ชื่อผลงาน ผลของการฝึกเจริญสติต่อการพัฒนานักศึกษาของ

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาการศึกษา

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 

   ประจำาปี 2561

12. นักวิจัย  นางชนัญญา  มีงาม

  นักวิจัย นางวาสนา  วงศ์ชนะ

 ชื่อผลงาน สาเหตุและแนวทางการแก้ไขการสำาเร็จการศึกษา

   เกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดของมหาบัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตร

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย 

   กลุ่มงานวิจัย

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 ชื่อการประชุม งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำา 

   งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน

   ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำาปี พ.ศ.2561
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13. นักวิจัย  ดร.กันยปริณ  ทองสามสี

 ชื่อผลงาน The Model Application of Sufficiency Economy Philosophy 

   of the Community Development Students, Songkhla 

   Rajabhat University

  ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ชื่อการประชุม The 7 th PSU Education Conference Higher Education for 

   All: Surviving in Times of Change

14. นักวิจัย  อาจารย์อริศ  หัสมา

 ชื่อผลงาน บทความเรื่อง โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของ

   สหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต

  ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น สาขาการบริหารและการจัดการ

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9

15. นักวิจัย  นายวิฑูรย์  เมตตาจิตร

 ชื่อผลงาน ชาย หญิง และชายรักชายในสังคมไทย : ผลการศึกษา

   จากวิทยานิพนธ์ในประเด็นอุปลักษณ์

  ได้รับรางวัล Certificate of The 3rd Best National Oral Presentation 

   Humanities and Social Sciences for Thailand 4.0

 หน่วยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 2

   

16. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด

 ชื่อผลงาน ตัวดูดซับชนิดใหม่สำาหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารอินทรีย์

   ปริมาณน้อย

  ได้รับรางวัล นำาเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์

 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ชื่อการประชุม การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
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17. นักวิจัย  Assoc.Prof.Dr. Raymond  James Ritchie

 ชื่อผลงาน Separately Measuring Photosynthesis of Oxygenic and Anoxygenic 

   Photosynthetic Organisms using Pulse Amplitude Modulation (PAM) 

  ได้รับรางวัล Best presentation Award

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Thai Physics Society 

 ชื่อการประชุม Siam Physics Congress 2018

18. นักวิจัย  ดร.สุรีรัตน์  เย็นช้อน

 นักวิจัยร่วม  ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต

   นางสาวนูรมา  มาสากี

 ชื่อผลงาน ผลของโคลชิซินต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา

   ของกล้วยหอมเขียว

  ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย นำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

 หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 5

19. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี

 ชื่อผลงาน รูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงของเกษตรกรในจังหวัด ปัตตานี ยะลา 

   และนราธิวาส

  ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น กลุ่มการผลิตสัตว์ ภาคโปสเตอร์

 หน่วยงานที่มอบรางวัล สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย

 ชื่อการประชุม งานประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

20. นักวิจัย  อาจารย์รุชดี  บิลหมัด

 ชื่อผลงาน การพัฒนาเมืองแห่งการจัดประชุมอัจฉริยะ

   สำาหรับนักท่องเที่ยวธุรกิจมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย

  ได้รับรางวัล Outstanding Oral Academic Presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล The Halal Science Center Chulalongkorn University

 ชื่อการประชุม “International Halal Science and Technology Conference 

   (IHSATEC); The 11th Halal Science Industry and Business (HASIB)”

61



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

21. นักวิจัย  ดร.เกล็ดนที  เวปุลานนท์

 ชื่อผลงาน Validation of automated colony and cell counting system 

   by digital image analysis for Staphylococcus Aureus

  ได้รับรางวัล The National Oral Presentation Award in Traditional 

   Medicine, Medicinal and Health Products

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Allied Health Sciences Network

 ชื่อการประชุม The 2nd International and 4th National Academic 

   conference: Research and Innovation in Health
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นักวิจัยที่ได้รับร�งวัลระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  ศรีนวล

 ชื่อผลงาน ความรุนแรงของภาวะความซีดในผู้ป่วย β-thalassemia/ HbE 

   มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมข้ึนของการแสดงออกของ miRNA-125b

   ในเซลล์โมโนไซด์ที่ถูกกระตุ้น

 ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation 

 หน่วยงานที่มอบรางวัล The Committee of the International Bioscience Conference 

 ชื่อการประชุม International Bioscience Conference 2018

2.  นักวิจัย  นพ.วิศลย์  เหล่าเจริญสุข

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา

   รองศาสตราจารย์ พญ.ปิยวรรณ  เชียงไกรเวช

   รองศาสตราจารย์ นพ.ธีรชิต  โชติสัมพันธ์เจริญ

 ชื่อผลงาน การศึกษาระยะการใช้ท่อสวนชนิดฝังทั้งระบบใต้ผิวหนัง

   และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับท่อสวนในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

 ได้รับรางวัล รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุม

   13th Association of Southeast Asia Nation Society of 

   Pediatric Surgeons’ Congress

 หน่วยงานที่มอบรางวัล สมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 ชื่อการประชุม 13th Association of Southeast Asia Nation Society of 

   Pediatric Surgeons’ Congress

3.  นักวิจัย  ดร.ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธิ์

 ชื่อผลงาน Muslim and Buddhist Venue Staff Knowledge of Islam and 

   Their Views on Religious Diversity in the MICE Industry in 

   Southern Thailand

 ได้รับรางวัล Best Paper Award 

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Halal Institute, Prince of Songkla University and 

   International Institute for Halal Research and Training 

   (INHART), International Islamic University Malaysia 

 ชื่อการประชุม International Conference on Halal Innovation in Products 

   and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
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4.  นักวิจัย  ดร.สมพร  นิลมณี

 ชื่อผลงาน ความแข็งแรงของรอยปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

   ที่มีผลต่อการเปิดและความสามารถในการเปิดของผู้บริโภค

 ได้รับรางวัล Conference Best Paper

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Emirate Research Publishing 

 ชื่อการประชุม 10th International Conference on Advances in Engineering, 

   Science, Technology and Sustainable Development

5.  นักวิจัย  นางสาววราภรณ์  หีดฉิม

  นักวิจัยร่วม ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต

   ดร.สุรีรัตน์  เย็นช้อน

 ชื่อผลงาน Effects of Explant Chopping and Culture System on 

   Somatic Embryo Proliferation of Oil Palm SUP-PSU

 ได้รับรางวัล Outstanding Performance in Oral Presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus, Nakhon 

   Pathom, Thailand 

 ชื่อการประชุม The 8th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on 

   Agricultural Biotechnology and The 5th KU-UT Joint 

   Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering 

   and Environment

6.  นักวิจัย  Assoc.Prof.Dr.Raymond  James Ritchie

 ชื่อผลงาน Measuring Photosynthesis of Oxygenic and Anoxygenic 

   Photosynthetic Organisms using Pulse Amplitude 

   Modulation (PAM) Fluorometry 

 ได้รับรางวัล นำาเสนองานวิจัยดีเด่น (Best Presentation Award)

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Thai Physics Society 

 ชื่อการประชุม Siam Physics Congress 2018
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7.  นักวิจัย  ดร.ยุโสบ  บุญสุข

 ชื่อผลงาน การท่องเที่ยวในตำาบลพิปูน : พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

 ได้รับรางวัล LAMS NICE 2018 EXCELLENT PAPER AWARD

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Prince of Songkla University, Surat Thani Campus 

 ชื่อการประชุม LAMS NICE 2018

8.  นักวิจัย  ดร.ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธิ์ 

 ชื่อผลงาน การนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น

 ได้รับรางวัล Outstanding Poster Academic Presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Halal Science Center, Chulalongkorn University

 ชื่อการประชุม Thailand Halal Assembly 2018

9.  นักวิจัย  ดร.พัชราภรณ์  บุญเลื่อง 

  นักวิจัยร่วม อาจารย์รุชดี  บิลหมัด

   อาจารย์ ดร.ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธิ์

 ชื่อผลงาน Smart Mice City Development for Muslim Business Travellers in 

   Southern Thailand

 ได้รับรางวัล 2nd Oral Academic Presentation

 หน่วยงานที่มอบรางวัล Halal Science Center, Chulalongkorn University

 ชื่อการประชุม Thailand Halal Assembly 2018

10. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง 

 ชื่อผลงาน The Development on the System and Enhancement of the Meditation 

   on the Matters of Family and Heritage According to the Tenets 

   of Islam in the Southern Border of Provinces of Thailand B-E-2559

 ได้รับรางวัล Best Presenter Award

 หน่วยงานที่มอบรางวัล 1. College of Islamic studies, Prince of Songkla University

   2. Academy of Islamic Studies, University of Malaya 

   3. Post Graduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

   4. Sultan Sharif Ali Islamic University

 ชื่อการประชุม International Conference on Islam in Malay World VIII 

   “Strengthening Regional Research Networking in Islamic Studies”
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นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลก

หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding)

1.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สิทธิฉายา

 ชื่อผลงาน Cnestus quadrispinosus มอดแอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ xyleborine ชนิดใหม่ของโลก

   จากประเทศไทยและเกาะบอร์เนียว (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae, Xyleborini)

2.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์  พรสุริยา 

   Prof. Dr.Shin - ichi Ito

 ชื่อผลงาน โรคอุบัติใหม่ของผักสลัด ใน sentence สุดท้าย There have been no reports of C. 

   aeria causing leaf spot on lettuce in Thailand or anywhere elsewhere, so this 

   is the first report of C. aeria causing leaf spot disease on lettuce.

3.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า

 นักวิจัยร่วม ดร.ปริศนา  วงค์ล้อม 

   Prof. Dr.Shin - ichi Ito

 ชื่อผลงาน โรคอุบัติใหม่ของผักกาดขาวโตเกียวเบกาน่า

4.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สิทธิฉายา

 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ชนิดของมอดใน Euwallacea fornicatus (Coleoptera: Curculionidae) 

   Complex โดยการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล

5.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี

 ชื่อผลงาน แมลงหนอนปลอกน้ำาชนิดใหม่ 5 ชนิดแมลงหนอนปลอกน้ำา อธิการนิวัติ, 

   แมลงหนอนปลอกน้ำา รองอธิการอิ่มจิต, แมลงหนอนปลอกน้ำา ผ.อ.สุธรรม, 

   แมลงหนอนปลอกน้ำา คณบดีสิริรัศมิ์, แมลงหนอนปลอกน้ำา รองอธิการวศิน

6.  นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย

 ชื่อผลงาน สารบริสุทธิ์โรโดไมรโทนและสารสกัดใบกระทุได้รับคัดเลือกจาก The Asian Society 

   of Natural Products ให้เป็น ASNP Natural Product of 2018

7.  นักวิจัย  ดร.โสภาค  จันทฤทธิ์

 ชื่อผลงาน Species delimitation in the morphologically conserved Coecobrya (Collembola: 

   Entomobryidae): A case study integrating morphology and molecular traits to advance 

   current taxonomy 
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นักวิจัยที่ผลง�น

ได้รับก�รจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ก�รรับรองม�ตรฐ�นระดับส�กล

ประจำ�ปี 2561
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นักวิจัยที่ผลง�นได้รับก�รจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ก�รรับรองม�ตรฐ�นระดับส�กล ประจำ�ปี 2561

1.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม เภสัชกรหญิงศุจิภา  วรรณภาสชัยยง 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงประภาพร  บุญมี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา

 ชื่อผลงาน แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมเจลาตินและยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13750

2.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรจินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธนภร  อำานวยกิจ 

  นางสาวภิมลมาศ  รัตนบุรี

 ชื่อผลงาน สูตรการเตรียมผลิตภัณฑ์เซรั่มผสมผงน้ำามะพร้าวอ่อน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14539

3.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม ดร.รุ่งทิวา  ไหวพริบ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงประภาพร  บุญมี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา

 ชื่อผลงาน แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมยางพาราและแป้ง

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13751

4.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม ดร.รุ่งทิวา  ไหวพริบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี

 ชื่อผลงาน แผ่นแปะผิวหนังชนิดว่องไวต่อการกดจากยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13789
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5.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธวัชชัย  แพชมัด

 ชื่อผลงาน ฟิล์มยางพาราให้ความเย็นชนิดก่อตัวเอง

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13969

6.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

 ชื่อผลงาน แผ่นยางประคบร้อนชนิดว่องไวต่อการกด

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14085

7.  นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  สมนึก 

 นักวิจัยร่วม นายเจริญพร  ถาวรประเสริฐ 

  นายพิชัย  เอี่ยวเล็ก

 ชื่อผลงาน ระบบสกัดน้ำามันจากกากกาแฟแบบหมุนวนด้วยน้ำามัน

  ปนตัวทำาละลายวนซ้ำา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14158

8.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธนภร  อำานวยกิจ 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสิริรัศมิ์  ปิ่นสุวรรณ 

  นายปณิธิ  รักนาม

 ชื่อผลงาน สูตรผลิตภัณฑ์น้ำามันทำาความสะอาดเครื่องสำาอาง

  จากน้ำามันเมล็ดยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14340

9.  นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธวัชชัย  แพชมัด

 ชื่อผลงาน ฟิล์มยางพาราให้ความเย็นชนิดก่อตัวเอง

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13969
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10. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 

 นักวิจัยร่วม นายศุภกิจ  เอียดตรง  

  รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร  

  ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ 

  ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  

  นายศรัทธา  ศรีวรเดชไพศาล

 ชื่อผลงาน สิทธิบัตรเครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 63208

11. นักวิจัย  อาจารย์ชุมพร  หนูเมือง

 ชื่อผลงาน ตะเกียบจากแป้งข้าวเจ้าผสมใยมะพร้าวและกรรมวิธีการผลิต

  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14111

12. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  มหาธนินวงศ์  

 นักวิจัยร่วม ดร.สมใจ  จันทร์อุดม 

  ดร.เธียรศักดิ์  ชูชีพ

 ชื่อผลงาน เครื่องขัดชิ้นงาน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 63642

13. นักวิจัย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G01 และ G06

 ชื่อผลงาน ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่นการรับรองระบบการจัดการ

  ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

  ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2677-2558 

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ มอก. 2677 - 2558
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14. นักวิจัย  3101 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี 1   

  ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ชื่อผลงาน ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่นการรับรองระบบการจัดการ

  ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

  ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 - 2558

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ มอก. 2677 - 2558

15. นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชูดำา 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล 

  ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

  ดร.วิลาสินี  ศรีพรหม

 ชื่อผลงาน ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กละลายน้ำาแบบแผ่นฟิล์ม 

  บางจากพอลิเมอร์

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14502

16. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี 

 นักวิจัยร่วม นางสาวอุรา  แสงเงิน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  แซ่ตั้ง 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ 

  นายแพทย์คณุตม์  จารุธรรมโสภณ

 ชื่อผลงาน แผ่นป้องกันแผลกดทับ

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 60331

17. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  สังขพงศ์ 

 นักวิจัยร่วม นายวรศักดิ์  สมบัติแก้ว

 ชื่อผลงาน มีดกรีดเปลือกต้นยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13545
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18. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล 

 นักวิจัยร่วม นางสาวสุพาณี  บูรณธรรม 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงธนภร  อำานวยกิจ

 ชื่อผลงาน สูตรผลิตภัณฑ์เจลย้อมสีฟันอีริโทรซิน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13544

19. นักวิจัย  ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ  ยูปันคิ 

 นักวิจัยร่วม ดร.อธิป  สกุลเผือก

 ชื่อผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารรูติน (Rutin) และสารนิโครทิฟลอริน

  (Nicotiflorin) จากใบหมุยใหญ่

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13630

20. นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ 

 นักวิจัยร่วม นางสาววรพนิต  จันทร์สุวรรณ์ 

  ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ  ยูปันคิ

 ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสทผลปลาทูน่า

  ผสมมอลโตเต็กซ์ตรินที่มีฤทธิ์ต้านการแพ้

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13629

21. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ  ทองเรือง 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 

  นายธีระวัฒน์  เพชรดี 

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วราห์  ยืนยงวิวัฒน์

 ชื่อผลงาน สูตรผสมยางสำาหรับผลิตแผ่นหนุนสะโพก

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13631

22. นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก  สีคง 

 นักวิจัยร่วม นางสาวพัชรี  เพิ่มพูน

 ชื่อผลงาน เจือแอมโมเนียเฮปตะโมลิบเดตด้วยวิธีการเผาแบบ 2 ข้ันตอน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13632
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23. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน  โพชนา 

 นักวิจัยร่วม นายกิติศักดิ์  หมัดอะด้ำา 

  รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม

 ชื่อผลงาน เครื่องปอกและแยกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13787

24. นักวิจัย  นางดวงรัตน์  หมายดี

 ชื่อผลงาน อุปกรณ์วัดกำาหนดตำาแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำาวุ้นตา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13788

25. นักวิจัย  ดร.วิสุทธิ์  แก้วสกุล 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี

  นางสาวธีรรัตน์  เส้งสุข 

  นางสาวภารดี  ปรีชาวิทยากุล 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ

 ชื่อผลงาน สูตรเต้านมเทียมแบบเสริมภายนอกจากเจลพอลิเมอร์

  หุ้มด้วยยางพารา และกรรมวิธีการผลิต

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13807

26. นักวิจัย  นายดวงเด่น  รักษ์ศรีทอง 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา

 ชื่อผลงาน คอนกรีตมวลเบาโครงสร้างที่มีส่วนผสมยางธรรมชาติ

  อีพอกไซค์และเถ้าใบยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13808

27. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา

 ชื่อผลงาน สารละลายโคพอลิเมอร์สำาหรับผลิตยางก้อนถ้วย

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13809
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28. นักวิจัย  นายอรรถพล  แก้วนวล 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน  โพชนา

 ชื่อผลงาน อุปกรณ์สำาหรับเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำามัน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13949

29. นักวิจัย  ดร.มักตาร์  แวหะยี 

 นักวิจัยร่วม นายอภิเชษฐ์  เลขวิริยะกุล 

  นายอามีน  อาลีมัลบารี 

  รองศาสตราจารย์กำาพล  ประทีปชัยกูร

 ชื่อผลงาน เครื่องแยกขยะจากผลปาล์มแบบตะแกรงหมุน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13953

30. นักวิจัย  นางวิภารัตน์  จุฑาสันติกุล 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ์

 ชื่อผลงาน อุปกรณ์ครอบปากและฟัน

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13950

31. นักวิจัย  นางสาวเกศริน  มณีสิงห์

 ชื่อผลงาน กล่องเก็บถุงนมแม่แช่แข็ง

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13910

32. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ 

 นักวิจัยร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี 

  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  งามผ่องใส 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร 

  นางสาวยาวารีย๊ะห์  สาเมาะ 

  นายธีรรัตน์  เส้งสุก 

  นางสาวคอฎีย๊ะ  เถาวัลย์ 

  นางสาวรูเฟียะห์  มะลี

 ชื่อผลงาน แผ่นยางกักเก็บและปลดปล่อยสารล่อแมลง

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14112
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33. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร   

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร

 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ 

 ชื่อผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14116

34. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ  ทองเรือง 

 นักวิจัยร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล 

  นายธีระวัฒน์  เพชรดี 

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วราห์  ยืนยงวิวัฒน์

 ชื่อผลงาน แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14177

35. นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  สังขพงศ์ 

 นักวิจัยร่วม นายวรศักดิ์  สมบัติแก้ว

 ชื่อผลงาน มีดกรีดเปลือกต้นยางพารา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 63795

36. นักวิจัย  นายวิศรุต  พวยพุ่ง 

 นักวิจัยร่วม นางสาวนุชนาฎ  สุชาติพงศ์

 ชื่อผลงาน สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่

  แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก (แกว่งของลูกตุ้ม)

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14189

37. นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล 

 นักวิจัยร่วม นางสาวสุพัตรา  กาญจนประทุม

 ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา

 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14159
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อ�จ�รย์ตัวอย่�ง อ�จ�รย์ตัวอย่�งรุ่นใหม่ และผลง�นดีเด่นของ

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ประจำ�ปี 2561

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561

 1. ด้านการเรียนการสอน  จำานวน  2  ราย  คือ

   1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์  

  1.2  อาจารย์วาสนา  บุญแสวง   คณะวิทยาศาสตร์

     และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 2. ด้านบริการวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 3. ด้านการวิจัย

  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร  คณะวิทยาศาสตร์

 4. ด้านกิจการนักศึกษา

  รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย  คณะวิทยาศาสตร์
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ผลง�นดีเด่นของมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ประจำ�ปี 2561

 1. สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

   ผลงาน   ผลิตภัณฑ์จากยางแท่งสำาหรับการแพทย์ สุขภาพ และการใช้ในครัวเรือน

       (Products from block rubber for medical, health care and household)

  ของ  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์  พิชญากร และคณะ คณะเภสัชศาสตร์

 2. สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ     

   ผลงาน สัมพันธภาพแห่งวิถีชีวิตไทยในชายแดนใต้

  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก  คณะศิลปกรรมศาสตร์

 3. สาขาการบริการวิชาการ     

   ผลงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา และโครงการต่อยอดสินค้าเกลือ            

    หวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา  และคณะ คณะวิทยาการสื่อสาร
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ด้านการเรียนการสอน  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

2. ดร.พิมพ์พิมล  ตันสกุล คณะเภสัชศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน  มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย

5. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  ยศวริศสกุล คณะศึกษาศาสตร์

10. ดร.บุญฑริกา  ใจกระจ่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ด้านการวิจัย  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร  อำานวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์

14. ดร.ภาสุรี  แสงศุภวานิช คณะแพทยศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

16. ดร.อภิญญา  มาโนชญ์ภิญโญ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  จิตตนูนท์ คณะพยาบาลศาสตร์

18. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข คณะทรัพยากรธรรมชาติ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
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ด้านการบริการวิชาการ

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬศรี  เรืองศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑรัตน์  ปิยนันท์จรัสศรี คณะแพทยศาสตร์

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร

23. อาจารย์ปทิดา  โมราศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ภักดีฉนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25. ดร.จุฑารัตน์  อินทปัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม คณะวิทยาศาสตร์

27. ดร.วรุณสุดา  ศรีภักดี คณะเภสัชศาสตร์

28. ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม  รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านกิจการนักศึกษา

30. ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม คณะเภสัชศาสตร์

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรีลา  สำาเภา คณะแพทยศาสตร์

33. อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

34. ดร.ชุติวรรณ  ปุรินทราภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา  อรรถอนุชิต คณะวิทยาการสื่อสาร

36. อาจารย์ไพซอล  ดาโอ๊ะ คณะรัฐศาสตร์
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37. ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

38. ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ คณะเภสัชศาสตร์

40. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา  วงษ์คำาจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43. ดร.วารุณี  ณ นคร คณะรัฐศาสตร์

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง คณะทันตแพทยศาสตร์

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระวัฒน์  คิดดี คณะแพทยศาสตร์

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
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กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ 

   1.1 ตำาแหน่งศาสตราจารย์  ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

       1.2 ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตำาแหน่งอาจารย์

       ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน

      2.1 ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ      

    - ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำานาญการพิเศษ ระดับชำานาญการ     

           ตำาแหน่งประเภททั่วไป

    -  ระดับชำานาญงานพิเศษ   

    ได้แก่ นายดุสิต  ศุภวัฒนาวงศ์

          ตำาแหน่งเภสัชกรชำานาญการพิเศษ  คณะแพทยศาสตร์

      2.2  ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     

       -  ระดับปฏิบัติการ     

           ตำาแหน่งประเภททั่วไป

    -  ระดับปฏิบัติงาน    

    -  ระดับชำานาญงาน

    ได้แก่ นางเพชรดาพัชญ์  บุญสุข

          ตำาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำา

    ได้แก่  นายใจ  สุวรรณขำา

          ตำาแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้  

    ได้แก่ นางสาวฝาดีย๊ะ  ฮายีบิลัง

          ตำาแหน่งนักวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
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บุคล�กรดีเด่น คณะ/หน่วยง�น ประจำ�ปี 2561

กลุ่มที่ 1.1  ตำาแหน่งศาสตราจารย์  ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย

5. รองศาสตราจารย์ นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ทรงชัย  ฐิตโสมกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

กลุ่มที่ 1.2  ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำาแหน่งอาจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์

2. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุชา  ธาตรีมนตรีชัย คณะแพทยศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  ยศวริศสกุล คณะศึกษาศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา  อรรถอนุชิต คณะวิทยาการสื่อสาร

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13. อาจารย์ผกาแก้ว  พรหมศิริ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.บัญชา  สำารวจเบญจกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

15. อาจารย์ศุภชัย  สร้อยจิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. อาจารย์ฉมาพร  หนูเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย
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กลุ่มที่ 2.1   ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับเชี่ยวชาญ 
    ระดับชำานาญการพิเศษ  ระดับชำานาญการ  

              ตำาแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชำานาญงานพิเศษ  

1. นางสาวนุชรีย์  ชมเชย  คณะวิทยาศาสตร์

2. นางสุปรีดี  สังฆรักษ์  คณะเภสัชศาสตร์

3. นายจรูญ  คงสม   คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

5. นางกาญจนลักขณ์  เพชรชนะ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6. นางสาวไตรถิกา  นุ่นเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์

7. นางสุชาดา  สมิทจิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นายสุริยันต์  บุญเลิศวรกุล สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง

9. นายจักรกริช  ซึ้งประสิทธิ์ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

10. นางนงนุช  อาคาสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์

11. นายไชยรัตน์  ศรีประสม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

12. นางจวน  จันทนนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มที่ 2.2   ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  
               ตำาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำานาญงาน  
1. นางสาวเกศริน  มณีสิงห์  คณะแพทยศาสตร์

2. นายวัชระ  พลเธียร   คณะเภสัชศาสตร์

3. นายชินดิษฐ์  สองนาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. นายธีรวัฒน์  สุดขาว  คณะการแพทย์แผนไทย

5. นายณัฐพงษ์  หนิมุสา  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

6. นายขวัญยืน  ปานโม  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

7. นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง คณะศึกษาศาสตร์

8. นายมนูญ  อ่องทวีสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. นางสาวสุไรยา  เส็นดาโอ๊ะ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

10. นางฉัตรมณี  เมฆไพศาลศิลป์ คณะทันตแพทยศาสตร์

11. นางสาวนราวดี  โลหะจินดา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

12. นางสาวมลฤดี  แซ่แต้  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

13. นายรณกฤต  จันทรักษ์  คณะศิลปศาสตร์

14. นายยาฮารี  กาเซ็ง   วิทยาลัยอิสลามศึกษา

15. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ์ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง

16. นางนภาพิศ  หลิมสถาพรกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

17. นายกิจจา  จาระวรรณ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กลุ่มที่ 3 ตำาแหน่งลูกจ้างประจำา

1. นายปรีชา  สุขสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์

2. นางสาววิมล  ไชยเสน  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

3. นายสายัณห์  จันทขวัญ  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

4. นายดูน  เพ็งภัตรา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายสมหมาย  ศิริรัตน์  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

6. นางบุษกร  ทองสาย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. นายจิราวุฒิ  ขุนนุ้ย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8. นางสมปอง  นำามะม่วง  คณะเภสัชศาสตร์

9. นายสามารถ  มีสุข   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้

1. นายสิรดนัย  สุหลง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางภัทรมาส  พรหมแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

3. นางสาววราภรณ์  หนูสงค์ คณะศิลปศาสตร์

4. นางสาวฐาปนีย์  เขียวจีน คณะการแพทย์แผนไทย

5. อาจารย์ก่อพงศ์  เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

6. นางสาวนราทิพย์  ดิสระ  คณะแพทยศาสตร์

7. นางสาวสุรีย์รัชต์  ศุภวิจิตรกุล สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

8. นางสาวเสาวรักษ์  อาจเอี่ยม สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

9. นางสาวผกามาศ  อินทร์ท่าฉาง สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

10. นางสาวศุภางค์  อุลมัย  คณะทันตแพทยศาสตร์

11. นายวีระพงศ์  เรืองสกุล  คณะวิทยาการสื่อสาร

12. นางสาววรรณี  ทะสะระ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

13. นางสาวฮาบี่บ๊ะ  ละหมาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

14. นางเสาวนิตย์  โชติกมาศ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง

15. นางสาวโภไคย  เฮ่าบุญ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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ร�งวัลนักศึกษ�ตัวอย่�ง

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ประจำ�ปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นทั้ง 5 วิทยาเขต 

ซึ่งนักศึกษาต้องมีผลงานดีเด่น ที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม

ที่ดีงาม โดยมีนักศึกษาที่สมควรได้รับโล่เกียรติยศ เป็นนักศึกษาดีเด่นดังต่อไปนี้ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

นายรอซารี  ยะมาแล 

นักศึีกษาชั้นปีที่ 5  คณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาเขตตรัง

นายภูริการณ์  เงยเจริญ 

นักศึีกษาชั้นปีที่ 2  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วิทยาเขตปัตตานี

นายอัสมัน  อีแต

นักศึีกษาชั้นปีที่ 4  คณะรัฐศาสตร์

 วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

นายธนกร  วงศ์เทพ

นักศึีกษาชั้นปีที่ 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 วิทยาเขตภูเก็ต

นายปิยวัฒน์  อินนุรักษ์ 

นักศึีกษาชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
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ผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติคุณ
ผู้ที่ปฏิบัติง�นเป็นเวล�น�น ประจำ�ปี 2561

1 นายภิญโญ  อรัญดร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์  ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว

3 นางจันทร์เพ็ญ  ณ นคร คณะการบริการและการท่องเที่ยว

4 นางสาวนิตยา  ประทีป ณ ถลาง คณะการบริการและการท่องเที่ยว

5 นายพูนสุข  บุรีรัตน์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

6 นางสุธิรา  เอี่ยมดุษฎีบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลวรรณ  ประพฤติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8 นายศยาม  ขุนชำานาญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร  ปางสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

10 นางสาวเครือวัลย์  พวงสอน คณะทันตแพทยศาสตร์

11 รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  สมิตไมตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

12 นางชญากานท์  แก้วลอย คณะทันตแพทยศาสตร์

13 นางชนมณี  ชอบทองธนธร คณะทันตแพทยศาสตร์

14 นางณัฐธิดา  หาญชนะ คณะทันตแพทยศาสตร์

15 นายธนากร  เหมสนิท คณะทันตแพทยศาสตร์

16 นางนฤดี  จีนลิบ คณะทันตแพทยศาสตร์

17 นางสาวนิตตยา  ตรีสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬศรี  เรืองศรี คณะทันตแพทยศาสตร์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุ  สุภัทราวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

20 อาจารย์เมธาวี  ลิมอักษร คณะทันตแพทยศาสตร์

21 อาจารย์วรรณทิพย์  ปลูกสวัสดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

22 นางสมจิตต์  รุกขสุคนธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

23 นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

24 รองศาสตราจารย์อุดม  ทองอุดมพร คณะทันตแพทยศาสตร์

25 นางอุบล  สาระสุจริต คณะทันตแพทยศาสตร์

26 รองศาสตราจารย์ศักย์ชิน  บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมพักตร์  มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์

28 นางสาวจุไร  อุไรรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์

29 นางทัศณีย์  บัวขวัญ คณะพยาบาลศาสตร์

30 นางบัณยดา  เพ็ชรศรี คณะพยาบาลศาสตร์
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31 นางพรพิมล  สมทอง คณะพยาบาลศาสตร์

32 นางพินนภา  ยงเกียรติไพบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

33 นางเรืองสุรี  คงเสน คณะพยาบาลศาสตร์

34 นางศิวพร  ขำาทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์

35 นายสหภาพ  หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์

36 นางสุคนธ์  สมัครบ คณะพยาบาลศาสตร์

37 นางสุณีย์  ถาวรจิตร คณะพยาบาลศาสตร์

38 นายสุนทร  อิ่มสุวรรณโณ คณะพยาบาลศาสตร์

39 นางสุนิตรี  คงสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์

40 นางสุมิตรา  พรมเทพ คณะพยาบาลศาสตร์

41 นายอานนท์  พลันสังเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์

42 นางกันต์กมล  รัตนพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

43 นางกันวิทา  ทองสมสี คณะแพทยศาสตร์

44 นางกุลณดาวีร์  อรนพ คณะแพทยศาสตร์

45 นางสาวขนิษฐา  คุระแก้ว คณะแพทยศาสตร์

46 อาจารย์จุฑามาส  วรโชติกำาจร คณะแพทยศาสตร์

47 นางใจปรานี  บุญพงษ์ คณะแพทยศาสตร์

48 นางชลธิชา  ปานโบ คณะแพทยศาสตร์

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  โชคสุชาติ คณะแพทยศาสตร์

50 นางสาวชุติมา  เนาว์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์

51 นางฌัชชานันท์  ชูช่วย คณะแพทยศาสตร์

52 นางญาณี  บุญมี คณะแพทยศาสตร์

53 นางฐิตารีย์  ทันหะวาสขจรพล คณะแพทยศาสตร์

54 นางดวงหทัย  ตันวิมล คณะแพทยศาสตร์

55 นางทัศนีย์  ตันธนา คณะแพทยศาสตร์

56 นายธันว์นฤน  สุจิพงศ์ คณะแพทยศาสตร์

57 นางสาวนูรีย๊ะ  หวังแอ คณะแพทยศาสตร์

58 นางเบญจมา  ธรรมจรุงวงศ์ คณะแพทยศาสตร์

59 อาจารย์ปดิพร  ลิ้มอัมพรเพชร คณะแพทยศาสตร์

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ทานอุทิศ คณะแพทยศาสตร์

61 นางปรีดา  คงภักดี คณะแพทยศาสตร์

62 นางปิยะนุช  หนูเพชร คณะแพทยศาสตร์
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63 นางพิไลพร  รุกขชาติสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์

64 นางรุ่งฟ้า  สราญเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์

65 นายวสุพล  สวนแก้ว คณะแพทยศาสตร์

66 นางสาววิยะดา  ยางทอง คณะแพทยศาสตร์

67 นางศรีประภา  ศิริ คณะแพทยศาสตร์

68 นางศิริรัตน์  สอนทวี คณะแพทยศาสตร์

69 นางสาวสมใจ  จันทคาร คณะแพทยศาสตร์

70 นางสมสกุล  ฟ้ารุ่งสาง คณะแพทยศาสตร์

71 นางสายทิพย์  ประทุมทอง คณะแพทยศาสตร์

72 นางกิ่งสุดี  แก้วกระจ่าง คณะแพทยศาสตร์

73 นางสุภาภรณ์  เพชรภักดี คณะแพทยศาสตร์

74 นางสาวโสภณ  ชูหนู คณะแพทยศาสตร์

75 นางอุบล  แสงจันทร์ คณะแพทยศาสตร์

76 นางสาวจันทน์ผา  ตันธนา คณะเภสัชศาสตร์

77 นางนิวรรณ  อินทรักษา คณะเภสัชศาสตร์

78 นายสุริยา  สุขยิ่ง คณะเภสัชศาสตร์

79 รองศาสตราจารย์ไข่มุก  อุทยาวลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80 อาจารย์ใซนับ  ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

81 นางสาวดวงฤดี  พรมรัตนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  บำารุงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา  เบญจรัตนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา  กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร

85 นางแก่นจันทร์  มูสิกธรรม คณะวิทยาการสื่อสาร

86 อาจารย์ฐิติมา  เทพญา คณะวิทยาการสื่อสาร

87 นางสาวพิมพ์ชนก  พลวรรณ คณะวิทยาการสื่อสาร

88 นางวนิดา  บุญพร้อม คณะวิทยาการสื่อสาร

89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลักษณ์กมล  จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร

90 อาจารย์คมฤทธิ์  วัฒนวาที คณะวิทยาศาสตร์

91 อาจารย์เชาวนี  ศรีวิศาล คณะวิทยาศาสตร์

92 นางสาวปิยะเนตร  ไชยกูล คณะวิทยาศาสตร์

93 รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์

94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสุดา  บ่มไล่ คณะวิทยาศาสตร์
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95 นางเพ็ญประภา  ศรีประสม คณะวิทยาศาสตร์

96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชนิดา  ชินผา คณะวิทยาศาสตร์

97 อาจารย์วันทพล  งามดี คณะวิทยาศาสตร์

98 อาจารย์ศันสรียา  วังกุลางกูร คณะวิทยาศาสตร์

99 นายสรายุธ  แก้วชะนะ คณะวิทยาศาสตร์

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดี  ยอดขยัน คณะวิทยาศาสตร์

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  จักรทอง คณะวิทยาศาสตร์

102 อาจารย์แสงเชาว์  ทองสีนุช คณะวิทยาศาสตร์

103 นายกฤษฎ์  คงสีพุฒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104 นายเกียรติปริญญา  ลุนแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

106 นางปราณี  ราชแป้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107 นายมาหามะ  รอมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108 นางสาววรรณา  ใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109 อาจารย์สันธนา  ชัยมนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมมี  เบญจมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียุทธ  สมาแอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

112 รองศาสตราจารย์ชดาภัษท  สุดศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

113 อาจารย์พรพงษ์  สุทธิรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

114 อาจารย์ธีราธร  ลำาเนาครุฑ คณะวิเทศศึกษา

115 นางวราพร  โตญาติมาก คณะวิเทศศึกษา

116 นางวิศัลย์ศยา  เหมือนตา คณะวิเทศศึกษา

117 อาจารย์ศุภชัย  แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา

118 นายจรูญ  เต็มนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  ตระการชัยศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์

120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ  ราชเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

121 อาจารย์สมชาย  แซ่อึ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

122 นายอนุสิษฐ  จันทลักขณา คณะวิศวกรรมศาสตร์

123 นางสาวกัลยา  พัชบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์

124 นางจิราภรณ์   หกสี คณะศิลปศาสตร์

125 นางกนกวรรณ  หนิบังเกิด คณะศึกษาศาสตร์

126 อาจารย์มนฑกาน  อรรถสงเคราะห์ คณะศึกษาศาสตร์
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127 นางศิริขวัญ  มาลัยศรี คณะศึกษาศาสตร์

128 อาจารย์อลิสรา  ชมชื่น คณะศึกษาศาสตร์

129 รองศาสตราจารย์เถวียน  วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

130 รองศาสตราจารย์ศุภศิลป์  มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อู๋ไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย วิทยาเขตตรัง

133 นางยุวดี  ไชยมณี ศูนย์คอมพิวเตอร์

134 นายสาคร  หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

135 นางจารุณี  เจนกิจธัญไพบูลย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

136 นางรุสนี  กุลวิจิตร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

137 นายทนงศักดิ์  ปานงาม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

138 นางอัญชลี  ทองคง ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

139 นางจำาเนียร  ประทุมชาติภักดี สำานักงานอธิการบดี

140 นางฐิราพร  รัตนะ สำานักงานอธิการบดี

141 นางณญาดา  อินทสโร สำานักงานอธิการบดี

142 นายนิพร  นุ่นศรี สำานักงานอธิการบดี

143 นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส สำานักงานอธิการบดี

144 นางสาวรัชนีวรรณ  ปัตตพัฒน์ สำานักงานอธิการบดี

145 นางสาววนัสนันท์  ฉัตรศิริวรางกูร สำานักงานอธิการบดี

146 นางวนิดา  กาเหย็ม สำานักงานอธิการบดี

147 นางวาสนา  สุขศิริ สำานักงานอธิการบดี

148 นายวินัย  ทองสมศรี สำานักงานอธิการบดี

149 นายสมบูรณ์  บัวเทพ สำานักงานอธิการบดี

150 นายสว่าง  แก้วชูเชิด สำานักงานอธิการบดี

151 นางอทิตยา  ทองจืด สำานักงานอธิการบดี

152 นายพนม  ขันธ์สามล สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

153 นางจุฑาทิพย์  สิทธิชัย สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

154 นายณรัฐ  ยอดสุรางค์ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

155 นางสาวบุรี  นวลจันทร์  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

156 นางนิภา  รักษาราช สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

157 นางวราพร  อกนิษฐากร สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

158 นางสาวศุกลรัตน์  แซ่จึ่ง สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

159 นางเสาวนีย์  ละไม สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

102



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

บุคล�กรที่ได้รับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ประจำ�ปี 2561



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

ผู้มีสิทธิ์เข้�รับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์
ณ วันที่ 13 มีน�คม 2562

ชั้น ทวีติย�ภรณ์ช้�งเผือก (ท.ช.)

1 นายกิตตินันท์  มลิวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 นายกิตติศักดิ์  ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์

3 นายโกเมน  เรืองฤทธิ์  คณะแพทยศาสตร์

4 นายจตุรงค์  ดนหมาน  คณะทันตแพทยศาสตร์

5 นายจิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ  คณะแพทยศาสตร์

6 นายชำานาญ  อินทสโร  ศูนย์คอมพิวเตอร์

7 นายตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 นายเทิดทูน  ดำารงค์ฤทธามาตย์  คณะวิทยาศาสตร์

9 นายธวัชชัย  อดิเทพสถิต  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

10 นายธันว์นฤน  สุจิพงศ์  คณะแพทยศาสตร์

11 นายนเรศ  ตั่นไพโรจน์  คณะแพทยศาสตร์

12 นายพงศพัฒน์  หังสพฤกษ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์

13 นายพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  ศูนย์คอมพิวเตอร์

14 นายพรพิทักษ์  สันติภาพถาวร  ศูนย์คอมพิวเตอร์

15 นายพันธ์พงษ์  คงกระพันธ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์

16 นายไพสิฐ  ทับเที่ยง  คณะแพทยศาสตร์

17 นายวรพงษ์  อัศวเกศมณี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

18 นายวิฑูร  ชูศรี   คณะทันตแพทยศาสตร์

19 นายวิศิษฏ์  พาหุกุล  คณะแพทยศาสตร์

20 นายศตรณ  กาญจนโอภาส  คณะแพทยศาสตร์

21 นายศักดิ์อนันต์  ปลาทอง  คณะวิทยาศาสตร์

22 นายศิริพงษ์  ศิริวรรณ  คณะเภสัชศาสตร์

23 นายศิริวัฒน์  วาสิกศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์

24 นายสมชัย  หลิมศิโรรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 นายสมชาย  ศรีวิริยะจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์

26 นายสาคร  หังสพฤกษ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 นายสิริพงศ์  ชีวธนากรณ์กุล  คณะแพทยศาสตร์

28 นายอภิชาติ  มูซอ  คณะแพทยศาสตร์
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29 นายอัฏฐพล  คงพัฒน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

30 นายอับดลอาซีด  หนิมุสา  คณะแพทยศาสตร์

31 นายอาดลย์  พรหมาด  คณะแพทยศาสตร์

32 นางสาวกรกมล  รุกขพันธ์  คณะเภสัชศาสตร์

33 นางสาวกฤษพร  กิจวิบูลย์  คณะแพทยศาสตร์

34 นางกลิ่น  แสงทอง  คณะแพทยศาสตร์

35 นางกัญฑิมา  บุญยังดำารง  คณะแพทยศาสตร์

36 นางกันยปริณ  ทองสามสี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 นางกัลยา  จรินทรานนท์  คณะแพทยศาสตร์

38 นางสาวกุลธิดา  ทีปรักษพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์

39 นางเกศราพร  ชื่นจิตต์ศิริ  คณะแพทยศาสตร์

40 นางขวัญใจ  จิตนุรักษ์  คณะแพทยศาสตร์

41 นางสาวเขมณัฏฐ์  มาศวิวัฒน์  คณะศิลปศาสตร์

42 นางสาวคนึง  แซ่เจียม  คณะแพทยศาสตร์

43 นางสาวคิราพร  เรืองนุ้ย  คณะแพทยศาสตร์

44 นางจรีรัตน์  รวมเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 นางจันทรเพ็ญ  อ่องแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

46 นางจัษฎ์ธีรา  โพธิกุล  คณะแพทยศาสตร์

47 นางจารีย์วรรณ  กุกแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

48 นางสาวจารุภา  สุพรรณสถิตย์  คณะแพทยศาสตร์

49 นางจารุวรรณ  โกทะโน  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

50 นางจารุวรรณ  เพ็ชรพิมล  คณะแพทยศาสตร์

51 นางจินใจ  อิ่มคง  คณะแพทยศาสตร์

52 นางสาวจิรนันท์  แก้วอุบล  คณะแพทยศาสตร์

53 นางจิราพร  ภุมรินทร์  คณะแพทยศาสตร์

54 นางจิราวรรณ  บุญไทย  คณะแพทยศาสตร์

55 นางจิฬารัตน์  ปาณียะ  คณะแพทยศาสตร์

56 นางสาวจีระภา  สุขแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์

57 นางจุฑามาศ  นพรัตน์  สำานักงานอธิการบดี

58 นางจุฑามาศ  พงศ์เวช  คณะแพทยศาสตร์

59 นางจุไรรัตน์  ไชยชนะ  คณะแพทยศาสตร์

60 นางเจ๊ะรูฮานา  บากา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
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61 นางสาวฉลองขวัญ  รักมาก  คณะแพทยศาสตร์

62 นางเฉลียว  ขวัญทองยิ้ม  คณะแพทยศาสตร์

63 นางสาวชลฎา  ไชยศรีปาน  คณะแพทยศาสตร์

64 นางชวนพิศ  วิริยะสุข  คณะแพทยศาสตร์

65 นางช่อจันทร์  แก้วแสงอ่อน  คณะแพทยศาสตร์

66 นางโซรยา  จามจุรี  สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

67 นางณฐมน  สายธนู  คณะวิทยาการจัดการ

68 นางณัฏฐนันท์  โรจน์สกุลกิจ  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

69 นางณัฐกมล  แสงแก้ว  สำานักงานอธิการบดี

70 นางณัฐธิดา  ภัคพยัต  คณะเภสัชศาสตร์

71 นางณัฐรุจาฑ์  สุกแดง  คณะแพทยศาสตร์

72 นางสาวดรรชนี  สองประสม  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

73 นางสาวดรุณี  บุญหนู  คณะแพทยศาสตร์

74 นางสาวดวงแข  มณีนวล  คณะเภสัชศาสตร์

75 นางทัศนีพร  สร้อยสน  คณะแพทยศาสตร์

76 นางทัษนีย์  พิณสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์

77 นางทานตะวัน  อาภารัตนคุณ  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

78 นางสาวธัญลักษณ์  โกมัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์

79 นางนพเกศ  พันธุ  คณะแพทยศาสตร์

80 นางสาวนรารัตน์  ประยูรชาติ  คณะแพทยศาสตร์

81 นางนัทธมน  ประกอบกาญจน์  คณะแพทยศาสตร์

82 นางสาวนันธชา  ไฝทอง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

83 นางนาฏยา  กัณหาเจริญพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์

84 นางสาวนิตยา  บุญนวน  คณะแพทยศาสตร์

85 นางสาวนิรมล  สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย

86 นางสาวนุวรรณ  ทับเที่ยง  คณะวิเทศศึกษา

87 นางนูรีย๊ะ  ยีด่อเหล๊าะ  คณะแพทยศาสตร์

88 นางเนตรนภิส  อ๋องสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89 นางสาวบรรจง  แท่นประมูล  คณะแพทยศาสตร์

90 นางสาวบุญมาศ  จันศิริมงคล  คณะแพทยศาสตร์

91 นางสาวบุปผา  อินทรัตน์  คณะแพทยศาสตร์

92 นางเบญจวรรณ  สุขหนู  ศูนย์คอมพิวเตอร์
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93 นางปฐมา  อาแว  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

94 นางปพิชญา  ชำานิไพบูลย์  คณะเศรษฐศาสตร์

95 นางประจวบ  หนูอุไร  คณะแพทยศาสตร์

96 นางสาวประไพ  ช่วยอุปการ  คณะแพทยศาสตร์

97 นางสาวประไพพัชร  คงอภัย  คณะแพทยศาสตร์

98 นางปราณี  คำาจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์

99 นางสาวปราณีต  ศิริพงค์  คณะศึกษาศาสตร์

100 นางปรารถนา  ไชยนิรมล  คณะแพทยศาสตร์

101 นางสาวปรียา  แก้วพิมล  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

102 นางสาวฝาตีม๊ะ  หวันสู  คณะแพทยศาสตร์

103 นางสาวพนิตนาฏ  พรหมเกิด  คณะแพทยศาสตร์

104 นางพรทิพย์  บัวเทพ  คณะเภสัชศาสตร์

105 นางพรทิพย์  มณีรัตน์  คณะแพทยศาสตร์

106 นางพรทิพย์  เสาวภาคย์  คณะแพทยศาสตร์

107 นางพรสวรรค์  ดวงสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์

108 นางสาวพัชราภรณ์  ทัศนโกวิท  คณะแพทยศาสตร์

109 นางสาวพัชรีย์  ไชยฤกษ์  คณะแพทยศาสตร์

110 นางสาวพัฒนาวดี  ศิวติณฑุโก  คณะวิศวกรรมศาสตร์

111 นางพิมพา  ตันปิติกร  คณะแพทยศาสตร์

112 นางพิไลวรรณ  รอดทองอ่อน  คณะแพทยศาสตร์

113 นางสาวพุทธชาติ  ชะนะชัย  คณะแพทยศาสตร์

114 นางสาวไพวรรณ์  ขันติกิจ  คณะแพทยศาสตร์

115 นางภานุชญา  มณีวรรณ  คณะเภสัชศาสตร์

116 นางภารดี  แท่นทอง  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

117 นางภินวนันทน์  นิมิตรพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

118 นางสาวมยุรา  จุลนวล  คณะแพทยศาสตร์

119 นางสาวมัชฌิมาพร  นวลแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

120 นางมารีเยาะ  หวังอีน  คณะแพทยศาสตร์

121 นางสาวมาเรี๊ยะ  สลีมีน  คณะแพทยศาสตร์

122 นางมีนา  ทองวงศ์  คณะแพทยศาสตร์

123 นางสาวรติกร  พรอนุวงศ์  คณะแพทยศาสตร์

124 นางสาวรวีวรรณ  เหล่าตั้งจิตตรง  ศูนย์คอมพิวเตอร์
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125 นางสาวรัดใจ  เวชประสิทธิ์  คณะพยาบาลศาสตร์

126 นางสาวรัตติกานต์  แซ่ลิ่ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

127 นางรัตนา  พิรุณ  คณะแพทยศาสตร์

128 นางสาวรัตนา  ทองย้อย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

129 นางรัตนาภรณ์  ประยูรเต็ม  คณะแพทยศาสตร์

130 นางรุ่งนภา  อัครบวร  สถาบันสันติศึกษา

131 นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

132 นางละม้าย  ทองบุญ  คณะวิทยาศาสตร์

133 นางสาวลัดดาวัลย์  มนัสธีรภาพ  คณะแพทยศาสตร์

134 นางสาววรรณรัตน์  แซ่ชั่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์

135 นางวรัญญา  ศรีพิเชียร  คณะแพทยศาสตร์

136 นางสาววรางคณา  ชัชเวช  คณะพยาบาลศาสตร์

137 นางวราภรณ์  นิลจันทร์  คณะแพทยศาสตร์

138 นางสาววันดี  ชูชาติ  คณะแพทยศาสตร์

139 นางวิลาวัณย์  พิชัยรัตน์  คณะแพทยศาสตร์

140 นางสาววิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช  สำานักงานอธิการบดี

141 นางสาววีณา  คันฉ้อง  คณะพยาบาลศาสตร์

142 นางแวฮัสนะห์  อีบุ๊  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

143 นางศริยา  บิลแสละ  คณะวิทยาการสื่อสาร

144 นางศรีบังอร  อรัญเวทย์  คณะแพทยศาสตร์

145 นางสาวศรีวรรณ  ช่วยนุกูล  คณะแพทยศาสตร์

146 นางศวิตา  รักษ์จำารูญ  คณะแพทยศาสตร์

147 นางสาวศันสรียา  วังกุลางกูร  คณะวิทยาศาสตร์

148 นางศิรดี  สุวรรณชัย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

149 นางสาวศิราณี  แซ่ซั่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์

150 นางสาวศุลีพร  หนูยิ้มซ้าย  คณะแพทยศาสตร์

151 นางเศรษฐินี  อักษรพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

152 นางษมาวดี  รัตนพิมล  คณะแพทยศาสตร์

153 นางสงบ  สว่างมณี  คณะแพทยศาสตร์

154 นางสมจิตต์  อนันต์ถาวร  คณะแพทยศาสตร์

155 นางสาวสมใจ  แท่นแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

156 นางสาวสมพร  ลายทิพย์  คณะแพทยศาสตร์
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157 นางสาวสมพิศ  ทองมา  คณะแพทยศาสตร์

158 นางสมสกุล  ฟ้ารุ่งสาง  คณะแพทยศาสตร์

159 นางสาคร  เส้งนนท์  คณะแพทยศาสตร์

160 นางสายใจ  จรเอียด  คณะวิทยาศาสตร์

161 นางสาวสาลินี  นาคกุล  สำานักงานอธิการบดี

162 นางสินีนาถ  บุญพรหมสุข  วิทยาเขตตรัง

163 นางสาวสุกัญญา  เดชอดิศัย  คณะเภสัชศาสตร์

164 นางสุดา  พันธุสะ  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

165 นางสุดารัตน์  วาณิชวิริยะ  สำานักวิจัยและพัฒนา

166 นางสุนารี  สุวรรณโร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

167 นางสาวสุนิสสา  สุขบุญพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

168 นางสุพรรณี  นิลสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์

169 นางสาวสุภา  แก้วบริสุทธิ์  คณะแพทยศาสตร์

170 นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

171 นางสุภาวดี  ชำานาญแทน  คณะแพทยศาสตร์

172 นางสุภาวดี  เพชรสมทอง  คณะแพทยศาสตร์

173 นางสุมลทิพย์  พูลนิ่ม  คณะแพทยศาสตร์

174 นางโสภิณ  แก้วสลับศรี  คณะแพทยศาสตร์

175 นางสาวใหมมูน๊ะ  สังขาว  คณะแพทยศาสตร์

176 นางไหมมูน๊ะ  อาแย  คณะแพทยศาสตร์

177 นางอโณทัย  ชมเชย  คณะแพทยศาสตร์

178 นางสาวอภิสรา  อินทแก้ว  สำานักงานอธิการบดี

179 นางสาวอมร  เวชสิทธิ์  คณะแพทยศาสตร์

180 นางอมรรัตน์  โสตถิฤทธิ์  คณะแพทยศาสตร์

181 นางอรวรรณ  ขวัญนิมิตร  คณะแพทยศาสตร์

182 นางสาวอรวรรณ  พรหมสังคหะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

183 นางอรวรา  สุทธิสังข์  คณะแพทยศาสตร์

184 นางอรอุมา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  คณะวิทยาศาสตร์

185 นางอรัญญา  จันทร์ชู  คณะแพทยศาสตร์

186 นางอัจฉรา  ชินวร  คณะแพทยศาสตร์

187 นางอัจฉรา  หวันอิ  คณะแพทยศาสตร์

188 นางสาวอัจฉราวรรณ  ช่วยเนียม  วิทยาเขตตรัง
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189 นางอัญชนา  แวววรรณจิตร  คณะแพทยศาสตร์

190 นางอัญชลี  วีระสุข  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

191 นางสาวอัญชลี  อินทสร  คณะแพทยศาสตร์

192 นางอัสมา  เกษตรกาลาม์  คณะแพทยศาสตร์

193 นางสาวอาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร์  คณะพยาบาลศาสตร์

194 นางอินทิรา  หิรัณยธร  คณะพยาบาลศาสตร์

195 นางอุบล  วรรณกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ชั้น ทวีติย�ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
1 นายขวัญ  นวลเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์

2 นายจารึก  อรรถสงเคราะห์  คณะศึกษาศาสตร์

3 นายนายือมิง  มาหามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 นายแสงเชาว์  ทองสีนุช  คณะวิทยาศาสตร์

5 นางคันธรัตน์  ศรทอง  คณะแพทยศาสตร์

6 นางสาวนภาพร  ทองน้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 นางพนิตา  แวดือรามัน  สำานักวิทยบริการ

8 นางพิรุณ  แซ่เตี้ยว  คณะแพทยศาสตร์

9 นางสาวมาริสา  สำาลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 นางวราวรรณ  ด้วงเขียว  คณะแพทยศาสตร์

11 นางสุจิตรา  แก้วสระ  คณะวิทยาศาสตร์

12 นางอารีย์  สุขฤกษ์  คณะแพทยศาสตร์

ชั้น ตริต�ภรณ์ช้�งเผือก (ต.ช.)
1 นางนัยนา  ลักษณะพริ้ม  คณะแพทยศาสตร์

2 นางนิธิวดี  จิตนุรักษ์  คณะแพทยศาสตร์

3 นางพรพรรณ  ไชยศิริ  คณะแพทยศาสตร์

4 นางพัทธ์ธีรา  ไตรพงศ์รัตน์  คณะแพทยศาสตร์

5 นางสาวเพชรรัตน์  ผิวทองงาม  คณะแพทยศาสตร์

6 นางราเจล  วิทยวีรศักดิ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

ชั้น ตริต�ภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
1 นายพรหม  จันทาโพธิ์  สำานักวิทยบริการ

2 นางกรรณิกา  เมืองไพศาล  คณะแพทยศาสตร์

3 นางขจิตา  อนันต์  คณะแพทยศาสตร์

4 นางฆโณทัย  ขวัญทองอ่อน  คณะแพทยศาสตร์

5 นางดาเรด  ม่วงมณี  คณะแพทยศาสตร์

6 นางปิยวรรณ  เพชร์ทองเกลี้ยง  คณะแพทยศาสตร์

7 นางภรตริมา  ไกรสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์

8 นางยุพา  สนิทมัจโร  คณะแพทยศาสตร์

9 นางลิดี  มณีโรจน์  คณะแพทยศาสตร์

10 นางสุภาพร  ชินวงษ์  คณะแพทยศาสตร์

11 นางสาวอรอุมา  บุญทองช่วย  คณะแพทยศาสตร์

12 นางสาวอารีระ  อาแด  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
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ชั้น จัตุรถ�ภรณ์ช้�งเผือก (จ.ช.)
1 นายสุธรรม  ทองลิ่ม  คณะเภสัชศาสตร์

เหรียญจักรพรรดิม�ล� (ร.จ.พ.)
1 นายกฤษณะ  คีรีวัลย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 นายก้องเกียรติ  รักษ์วงศ์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

3 นายกิตติ  บริสุทธิ์  สำานักงานอธิการบดี

4 นายกิตติศักดิ์  ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์

5 นายกิติเชษฐ์  ศรีดิษฐ  คณะวิทยาศาสตร์

6 นายจรูญ  แก้วมี  คณะแพทยศาสตร์

7 นายจรูญ  คงสม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 นายเจริญ  นาคะสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 นายเจริญพร  แก้วละเอียด  คณะแพทยศาสตร์

10 นายเฉลิมเกียรติ  สงคราม  คณะเภสัชศาสตร์

11 นายชัยยุทธ  จูห้อง  คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 นายเชิดศักดิ์  มหาวงค์  คณะแพทยศาสตร์

13 นายณภัทร  รัตนมา  คณะรัฐศาสตร์

14 นายธนะรัตน์  บุญเรือง  คณะแพทยศาสตร์

15 นายธนิต  เฉลิมยานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 นายธรรมรักษ์  จิตตะเสโน  คณะนิติศาสตร์

17 นายธวัช  ชาญชญานนท์  คณะแพทยศาสตร์

18 นายธีระพงศ์  จันทรนิยม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

19 นายนฤบดี  ผดุงสมบัติ  คณะเภสัชศาสตร์

20 นายนิมิตร  วรกุล  คณะเภสัชศาสตร์

21 นายนิยม  พรหมรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 นายบรรจง  เฉลิมวงค์  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

23 นายปฏิญญา  รัตนชล  คณะทันตแพทยศาสตร์

24 นายประทีป  เอื้อนมงคล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 นายประมวญ  สายแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ

26 นายประยุทธ์  โอภาโส  คณะแพทยศาสตร์

27 นายประเสริฐ  บุตรบุรี  คณะแพทยศาสตร์

28 นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน์  ศูนย์คอมพิวเตอร์

29 นายปัญญา  เทพสิงห์  คณะศิลปศาสตร์

30 นายพงศ์ศักดิ์  ด่านเดชา  คณะแพทยศาสตร์

31 นายพรศิลป์  ผลพันธิน  คณะวิทยาศาสตร์

32 นายพัทธดนย์  กิ้มปาน  คณะทันตแพทยศาสตร์
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33 นายพิเชษฐ์  เจริญผล  คณะทันตแพทยศาสตร์

34 นายมนูญ  อ่องทวีสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 นายมูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

36 นายแมนสิงห์  รัตนสุคนธ์  คณะแพทยศาสตร์

37 นายเรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์  คณะแพทยศาสตร์

38 นายวรรณโน  สนธิพิพัฒน์  สำานักงานอธิการบดี

39 สิบเอกวัชรินทร์  ภัทรชีวกุล  คณะแพทยศาสตร์

40 นายวัฒนา  สินกิจเจริญชัย  คณะแพทยศาสตร์

41 นายวิวัฒนา  ถนอมเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์

42 นายศรัณยู  สุวรรณอักษร  คณะแพทยศาสตร์

43 นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง  คณะแพทยศาสตร์

44 นายสกนธ์  รัตนโกศล  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

45 นายสมชัย  หลิมศิโรรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

46 ว่าที่พันตรี สมภพ  วิวัฒนสราญรมย์  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

47 นายสราวุธ  จริตงาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

48 นายสุทธวัฒน์  เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

49 นายสุรชาติ  เพชรแก้ว  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

50 นายสุรพงษ์  วงศ์วัชรานนท์  คณะทันตแพทยศาสตร์

51 นายสุรศักดิ์  สุวลักษณ์  สำานักงานอธิการบดี

52 นายเสนอ  จันทร์เต็ม  คณะทันตแพทยศาสตร์

53 นายอภิเดช  เลนุกูล  คณะเภสัชศาสตร์

54 นายอภิรมย์  พรหมจรรยา  คณะการบริการและการท่องเที่ยว

55 นายอรัญ  งามผ่องใส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

56 นายอับดุลรอพา  สาแล  คณะศึกษาศาสตร์

57 นายอาคม  วังเมือง  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

58 นายอาสมาน  ลือแบลูโดง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

59 นายอำานวย  ทองน้อย  คณะเภสัชศาสตร์

60 นายอุสมาน  ราษฎร์นิยม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

61 นางสาวกรรนิการ์  กาญจนชาตรี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

62 นางกรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

63 นางสาวกลางเดือน  โพชนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

64 นางกัญญนันทน์  โชโต  คณะวิศวกรรมศาสตร์

65 นางสาวกัญญมน  เมืองแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

66 นางกัญญา  นวลเจริญ  คณะพยาบาลศาสตร์

67 นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต  คณะวิศวกรรมศาสตร์

68 นางกิสตินา  ยูนุสวังษา  คณะแพทยศาสตร์

69 นางสาวกุลธิดา  ทีปรักษพันธุ์  คณะแพทยศาสตร์

113



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

70 นางเกศนิภา  กูลแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

71 นางเกศนีย์  สุขเกษม  คณะแพทยศาสตร์

72 นางสาวเกศริน  รัตนกรีฑากุล  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

73 นางขวัญจิต  ปุญญถาวร  คณะทันตแพทยศาสตร์

74 นางสาวขวัญฤดี  คล้ายแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์

75 นางสาวขัตติยา  อรุณพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

76 นางสาวขัตยาศิริ  กัญจนโรจน์  คณะแพทยศาสตร์

77 นางสาวจณัญญา  สิตะพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

78 นางสาวจตุพร  ช้างพลาย  คณะพยาบาลศาสตร์

79 นางจรรยา  ชื่นอารมณ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

80 นางสาวจรรยา  ชูจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์

81 นางสาวจรัญญา  หุ่นศรีสกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์

82 นางจวน  จันทนนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

83 นางสาวจันทกานต์  ทวีกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

84 นางจิตเกษม  สุวรรณรัฐ  คณะแพทยศาสตร์

85 นางจินดารัตน์  อินทมะโน  คณะวิทยาศาสตร์

86 นางสาวจิระจินต์  มณีศรี  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

87 นางจิราภรณ์  มหาวงค์  คณะแพทยศาสตร์

88 นางจุฑามาศ  นพรัตน์  สำานักงานอธิการบดี

89 นางสาวจุฑามาศ  ไผ่นวล  คณะแพทยศาสตร์

90 นางจุฑารัตน์  ปานผดุง  สำานักวิทยบริการ

91 นางสาวจุติมา  บุญเลี้ยง  คณะเภสัชศาสตร์

92 นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม  บัณฑิตวิทยาลัย

93 นางเจิดจรรย์  เปลี่ยนโพธิ์  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

94 นางสาวแจ่มใส  จันทรพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

95 นางสาวฉวีวรรณ  ชื่นชูผล  คณะทันตแพทยศาสตร์

96 นางฉวีวรรณ  มลิวัลย์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

97 นางสาวฉวีวรรณ  รัตนจามิตร  คณะเภสัชศาสตร์

98 นางสาวชนัสนันท์  จอนสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์

99 นางสาวชนิดา  ณ นคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์

100 นางชิดชนก  ราฮิมมูลา  คณะรัฐศาสตร์

101 นางซีตียารอ  ยี่สุ่นทรง  สำานักวิทยบริการ

102 ว่าที่ร้อยตำารวจโทหญิง ณัฐฐากูร  วุฒิภูมิ  คณะแพทยศาสตร์

103 นางณัฐาศิริ  ฐานะวุฑฒ์  คณะเภสัชศาสตร์

104 นางสาวณัศนา  วิทยานุภากร  คณะแพทยศาสตร์

105 นางณิชชา  นิลรัตน์  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

106 นางดวงพร  คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์
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107 นางสาวถกลรัตน์  ทองได้หนู  สำานักวิทยบริการ

108 นางทัศนันท์  ศิริเสถียรรุจ  คณะแพทยศาสตร์

109 นางสาวทัศนีย์  ขันทอง  คณะแพทยศาสตร์

110 นางทัศนีย์  ผานิล  คณะแพทยศาสตร์

111 นางสาวทิพรัตน์  หงภัทรคีรี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

112 นางธนภร  ไชยทอง  สำานักงานอธิการบดี

113 นางธรรมสรณ์  ขุนรักษ์  คณะแพทยศาสตร์

114 นางธัญชนก  พฤกษ์เมธากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

115 นางธัญญ์มุนินทร์  ปวินท์ธนาธร  คณะวิศวกรรมศาสตร์

116 นางนกน้อย  พรหมรักษา  คณะแพทยศาสตร์

117 นางนงลักษณ์  สุวลักษณ์  คณะแพทยศาสตร์

118 นางสาวนริศรา  เฮมเบีย  สำานักวิทยบริการ

119 นางนฤภัค  ปรีดีนรากร  คณะแพทยศาสตร์

120 นางสาวนสิริ  จันทเลิศ  คณะแพทยศาสตร์

121 นางนัยนา  ลักษณะพริ้ม  คณะแพทยศาสตร์

122 นางนารี  ปานทอง  คณะแพทยศาสตร์

123 นางสาวบริรักษณาพิไล  รัตนพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

124 นางบุณยวีร์  เพียงรุ่งโรจน์  คณะแพทยศาสตร์

125 นางบุศรา  หมื่นศรี  คณะพยาบาลศาสตร์

126 นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย

127 นางบุษบา  รุกขชาติ  คณะวิทยาศาสตร์

128 นางเบ็ญจนา  ทองนุ้ย  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

129 นางประดับ  ธรรมโชเต  คณะแพทยศาสตร์

130 นางประดับ  ภักดีพิน  คณะแพทยศาสตร์

131 นางประภัสสร  จันทร์แก้ว  คณะแพทยศาสตร์

132 นางปริศนา  วานิช  คณะแพทยศาสตร์

133 นางสาวปวินา  พรหมสังวระ  คณะแพทยศาสตร์

134 นางปาริชาติ  มาสเนตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

135 นางปิยวรรณ  เพชร์ทองเกลี้ยง  คณะแพทยศาสตร์

136 นางสาวผุสดี  มุหะหมัด  คณะวิทยาศาสตร์

137 นางพนิดา  สุขศรีเมือง  คณะศิลปศาสตร์

138 นางพเยาว์  อินทนาคม  คณะแพทยศาสตร์

139 นางพรทิพย์  เกิดทิพย์  คณะแพทยศาสตร์

140 นางสาวพรผุสดี  หล่อตระกูล  สำานักงานอธิการบดี

141 นางสาวพรเพ็ญ  แสงถวัลย์  คณะแพทยศาสตร์

142 นางสาวพรรณนิภา  ผาคำา  คณะแพทยศาสตร์

143 นางสาวพรอำาไพ  โอชาพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

115



งานคุณค่าสงขลานครินทร์

PRIDE OF PSU 2019

144 นางพัทธมน  เพชรสงคราม  คณะแพทยศาสตร์

145 นางสาวพิณทิพย์  จันทรเทพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146 นางสาวพิมพ์พิมล  ตันสกุล  คณะเภสัชศาสตร์

147 นางพิสมัย  วัฒนสิทธิ์  คณะพยาบาลศาสตร์

148 นางพึงใจ  ปราโมทย์อนันต์  คณะศึกษาศาสตร์

149 นางสาวเพ็ญศรี  ทองพรหม  คณะแพทยศาสตร์

150 นางเพ็ญศรี  เลนุกูล  คณะพยาบาลศาสตร์

151 นางสาวไพรสุดา  บัวลอย  คณะแพทยศาสตร์

152 นางภวรัญชน์  ปัญจระ  คณะแพทยศาสตร์

153 นางภัทรา  ปรีชาวีรกุล  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

154 นางภาวิตา  กุลสิรวิชย์  คณะเภสัชศาสตร์

155 นางมญชรี  เบ็ญจพรกุลพงศ์  คณะแพทยศาสตร์

156 นางมณฑิรา  วิทยากิตติพงษ์  คณะแพทยศาสตร์

157 นางมณี  วิทยานนท์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

158 นางมลิวัลย์  เอี้ยวสกุล  คณะแพทยศาสตร์

159 นางสาวมาณี  ชัยวีระเดช  คณะแพทยศาสตร์

160 นางยุพา  วัฒนกาญจนา  คณะวิทยาศาสตร์

161 นางยุพา  สุวรรณะ  คณะแพทยศาสตร์

162 นางสาวยุพิน  กรัณยเดช  คณะวิเทศศึกษา

163 นางยุวดี  ฮ่อสกุล  สำานักวิทยบริการ

164 นางยุวลักษณ์  มาสินธุ์  คณะแพทยศาสตร์

165 นางเยาวนา  เสสสระ  คณะนิติศาสตร์

166 นางสาวเยาวภา  สงวนทรัพย์  คณะแพทยศาสตร์

167 นางสาวเยาวเรศ  เทพยา  คณะแพทยศาสตร์

168 นางระพีพร  เรืองช่วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

169 นางสาวรัชนี  แสงสว่าง  คณะแพทยศาสตร์

170 นางสาวรัชนีพร  ชุมอุปการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

171 นางรัตนา  ลีลาวัฒนา  คณะแพทยศาสตร์

172 นางรัสสะนี  เงินถาวร  คณะแพทยศาสตร์

173 นางเรืองรุ้ง  ชีวรัชชานนท์  คณะวิทยาการจัดการ

174 นางสาวละออ  วิไลรัตน์  คณะทันตแพทยศาสตร์

175 นางสาวลัดดาวัลย์  เธียรธิติ  คณะแพทยศาสตร์

176 นางวฎาการ  คมคาย  คณะพยาบาลศาสตร์

177 นางสาววรรณรัตน์  แซ่ชั่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์

178 นางสาววรรณวิมล  ยินดี  คณะแพทยศาสตร์

179 นางวรรณี  วรรณเพ็ชร  คณะแพทยศาสตร์

180 นางวรสุ  ศรีประพันธ์  คณะแพทยศาสตร์
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181 นางวรางคณา  ชุมทอง  คณะทันตแพทยศาสตร์

182 นางวราภรณ์  ตันรัตนกุล  คณะวิทยาศาสตร์

183 นางวัชรี  จรูญวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ

184 นางวัชรี  ไชยศรี  สำานักงานอธิการบดี

185 นางวันดี  ไข่มุกด์  คณะแพทยศาสตร์

186 นางวิกุล  จิตร์นิยม  คณะวิทยาศาสตร์

187 นางวิชชุดา  หรดี  คณะแพทยศาสตร์

188 นางวิภารัตน์  จุฑาสันติกุล  คณะแพทยศาสตร์

189 นางวิภารัตน์  ชูสงค์  คณะแพทยศาสตร์

190 นางสาวศรัญญา  ตุกชูแสง  คณะแพทยศาสตร์

191 นางศศิร์ธา  มีลาภโชติพงศ์  คณะแพทยศาสตร์

192 นางสาวศิริพรรณ  วุ่นกลิ่นหอม  คณะเภสัชศาสตร์

193 นางสาวศิริรัตน์  โต๊ะปรีชา  คณะแพทยศาสตร์

194 นางศุภลักษณ์  พุทธรักษ์  คณะแพทยศาสตร์

195 นางสาวศุลีพร  ช่วยชูวงศ์  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

196 นางสาวสคราญ  ตันเจริญ  คณะแพทยศาสตร์

197 นางสถาพร  พฤฒิพรรลาย  คณะวิทยาศาสตร์

198 นางสมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  คณะแพทยศาสตร์

199 นางสาวสมจิตร์  ลุ่งกี่  วิทยาเขตตรัง

200 นางสาวสมจิตร  คุณาพรธีรกุล  คณะวิทยาศาสตร์

201 นางสมบูรณ์  ฤทธิพรัด  คณะวิทยาศาสตร์

202 นางสาวสมพร  ตั๊นสกุล  คณะวิทยาศาสตร์

203 นางสมศรี  สุวลักษณ์  คณะแพทยศาสตร์

204 นางสรัญยา  เทพสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์

205 นางสาวสหจิณณ์  พุทธชาติ  คณะแพทยศาสตร์

206 นางสอปิยะ  บุญตามช่วย  สำานักวิทยบริการ

207 นางสาวสายใจ  กุลดิลก  คณะแพทยศาสตร์

208 นางสาวสายพิน  ปานบำารุง  คณะแพทยศาสตร์

209 นางสาวสินาฏ  คุณอารี  คณะแพทยศาสตร์

210 นางสิรินันท์  ขุนเพ็ชร์  คณะแพทยศาสตร์

211 นางสาวสุขศรี  วิเชียรบรรณ  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

212 นางสุจิต  เพ็ชรพญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213 นางสาวสุจิตต์  คงสองเมือง  คณะแพทยศาสตร์

214 นางสุจิตรา  หยงสตาร์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

215 นางสุชาดา  จันทร์พรหมมา  คณะวิทยาศาสตร์

216 นางสาวสุชาดา  ทิพรัตน์  สำานักงานอธิการบดี

217 นางสาวสุทธิพร  ภัทรชยากุล  คณะเภสัชศาสตร์
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218 นางสุทีป  เศวตพรหม  ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

219 นางสุธาสินี  ตั่นหุ้ย  คณะทันตแพทยศาสตร์

220 นางสุนิดา  อรรถอนุชิต  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

221 นางสุนิสา  ศิริพงศ์วุฒิกร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

222 นางสาวสุนิสา  สุชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

223 นางสาวสุพร  กระแจ่ม  สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

224 นางสุพัชรินทร์  พิวัฒน์  คณะทันตแพทยศาสตร์

225 นางสาวสุพิธพร  สัจจวนิช  สำานักงานอธิการบดี

226 นางสุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

227 นางสุภาพ  ศิริมงคล  คณะแพทยศาสตร์

228 นางสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์  คณะแพทยศาสตร์

229 นางสุภาภรณ์  สุวรรณโอภาส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

230 นางสาวสุภาวดี  คีรีเพ็ชร  คณะแพทยศาสตร์

231 นางสาวสุมาลี  วังธนากร  คณะแพทยศาสตร์

232 เรือเอกหญิงสุรีย์พร  กฤษเจริญ  คณะพยาบาลศาสตร์

233 นางสุวคนธ์  ชูศิลป์  คณะแพทยศาสตร์

234 นางสุวณีย์  เพชรชูกูล  คณะเภสัชศาสตร์

235 นางสุวภัทร  แสงแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

236 นางสุวิภา  อึ้งไพบูลย์  คณะเภสัชศาสตร์

237 นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณวงศ์  คณะเภสัชศาสตร์

238 นางแสงเดือน  คลายนา  คณะแพทยศาสตร์

239 นางสาวโสภา  บุญวิริยะ  คณะแพทยศาสตร์

240 นางสาวอรอุมา  บุญทองช่วย  คณะแพทยศาสตร์

241 นางอัจฉรา  พูลพิพัฒนากร  คณะแพทยศาสตร์

242 นางอัญญรัตน์  ตั่นไพโรจน์  คณะศิลปศาสตร์

243 นางอัปษร  จงรักษ์วัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

244 นางอัษฎาพร  แกล้วทนงค์  คณะแพทยศาสตร์

245 นางอาภรณ์  พิทักษ์ฉนวน  คณะแพทยศาสตร์

246 นางอารีย์  ยะนาย  คณะแพทยศาสตร์

247 นางสาวอารีระ  อาแด  สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

248 นางสาวอำาพรรณ  จันทโรกร  คณะแพทยศาสตร์

249 นางอินทิรา  หิรัณยธร  คณะพยาบาลศาสตร์

250 นางอุทัยวรรณ  ซ้ายเกลี้ยง  คณะแพทยศาสตร์

251 นางอุปถัมภ์  มีสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์

252 นางอุไร  อำาพะมะ  คณะวิทยาศาสตร์

253 นางอุษณีย์  จันทร์แก้ว  คณะวิทยาศาสตร์
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