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สารอธิ
การบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในสถานการณ์ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่วิถีการด�ำรงชีวิตแบบใหม่ (New
Normal) เราชาวสงขลานครินทร์ยังคงต้องผลิตก�ำลังคน สรรค์สร้างงานวิจัยนวัตกรรม เป็นที่พึ่ง
ให้กับสังคม และประเทศชาติ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงาน
“คุณค่าสงขลานครินทร์” เพื่อให้ร�ำลึกถึงวันสถาปนา และยกย่องเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา
ที่ ไ ด ้ ส ร ้ า งชื่ อ เสี ย งให้กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จั ด ให้ มี ป าฐกถาพิ เ ศษเพื่ อ สะท้ อ นความเป็ น
คุณค่าสงขลานครินทร์ ในตัวชาวสงขลานครินทร์ทุกคน จัดให้มีการมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับ
อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งยังมีการแสดงให้เห็นพลังชาวสงขลานครินทร์
ผ่านการร่วมใจร้องเพลงประสานเสียงบทเพลง “เขตรั้วสีบลู”
เพื่ อ ให้ ส มกั บ ปณิ ธ านที่ ช าวสงขลานคริ น ทร์ ไ ด ้ ยึ ด มั่ น ร่ ว มกั น ตามแนวพระราโชวาทของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ ให้ “ยึดถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็ น กิ จ ที่ ห นึ่ ง ” มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ในโอกาสพิ เ ศษนี้ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ บุ ค ลากร
นักวิจัย และนักศึกษาที่ ได้มุ่งมั่น และทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาเพื่อสร้างผลงานอันเป็น
เกียรติประวัติ สรรค์สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ
สู จิ บั ต รนี้ ได ้ บั น ทึ ก เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องทุ ก ท่ า นที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการสร ้ า งคุ ณ ค่ า ให้กั บ
มหาวิทยาลัย และแสดงถึงความมุ่งมั่นของบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมกับค�ำว่า “คุณค่า
สงขลานครินทร์” อันเป็นโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริง
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คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
23. นายชััชวิิน	อัังกุุรวสพร
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
24. นายชััยนัันต์์
ไชยเสน	
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
25. นายชััยมงคล
เปี่่�ยมพริ้้�ง
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
26. นายชุุมพร
หนููเมืือง
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
27. นายเชาวน์์เลิิศ	ล้้อมลิ้้�ม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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28. นายโชคชััย
วงษ์์ตานีี
สถาบัันสัันติิศึึกษา
29. นายไชยยะ
คงมณีี
คณะเศรษฐศาสตร์์
30. นายซาฝีีอีี
อาดำำ�	
คณะวิิทยาการอิิสลาม
31. นายซาวาวีี
ปะดาอามีีน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
32. นายณรงค์์ศัักดิ์์�
รอบคอบ
คณะศึึกษาศาสตร์์
33. นายต่่อศัักดิ์์�	กิิตติิกรณ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
34. นายติิณณวิิทย์์	ลีีลาเศรษฐกุุล
คณะวิิเทศศึึกษา
35. นายเถกิิง
วงศ์์ศิิริิโชติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
36. นายธงชััย	สุุธีีรศัักดิ์์�
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
37. นายธนากร	จัันทสุุบรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
38. นายธนานุุวััติิ	สุุยุุพร
คณะวิิทยาศาสตร์์
39. นายธรรมรััตน์์
พนิิชยากุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์
40. นายธวััชศัักย์์	ตั้้�งปณิิธานวััฒน์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
41. นายธวััทชััย	สุุวรรณพงค์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
42. นายธีีร
ศรีีสวััสดิ์์�
โครงการจััดตั้้�ง
			
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
43. นายธีีรศัักดิ์์�	ปั้้�นวิิชััย
โครงการจััดตั้้�ง
			
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
44. นายธีีระยุุทธ
หลีีวิิจิิตร
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
45. นายธีีราธร	ลำำ�เนาครุุฑ
คณะวิิเทศศึึกษา
46. นายเธีียรศัักดิ์์�	ชููชีีพ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
47. นายนพพณ
เลิิศชููวงศา	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
48. นายนฤบาล
ยมะคุุปต์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
49. นายนััทธีี	บุุญจัันทร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
50. นายนิิเวศน์์
อรุุณเบิิกฟ้้า
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
51. นายนิิอัับดุุลรากิ๊๊�บ	บิินนิิฮััสซััน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
52. นายบััญญััติิ
เฉิิดฉิ้้�ม
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
53. นายบุุญรอด	ยุุทธานัันท์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
54. นายเบญจ
ทองนวลจัันทร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
55. นายปฐมฤกษ์์	อิิงสัันเทีียะ
คณะวิิทยาศาสตร์์
56. นายปฐมวััตร	จัันทรศััพท์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
57. นายปรเมศวร์์
เหลืือเทพ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

นายประภาศ
เมืืองจัันทร์์บุุรีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายปรีีชา	กสิิกรรมไพบููลย์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายปิิง	วิิชััยดิิษฐ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายปิิยวรรษ	บิิณฑจิิตต์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายพงศกร
ศานติิชาติิศัักดิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
นายพงศ์์พััฒน์์
สนทะมิิโน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายพฤฒ
ยวนแหล
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
นายพฤฒิิ	กาฬสุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์
นายพััฒนัันติ์์�	บุุญญานุุพงศ์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายพัันธุ์์�ทิิพย์์	อิินทยอด
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายพัันธุ์์�พิิพิิธ	พิิพิิธพัันธุ์์�	
คณะรััฐศาสตร์์
นายพิิเชตวุุฒิิ
นิิลละออ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
นายเพทาย
รอดละมููล
คณะแพทยศาสตร์์
นายไพซอล
ดาโอ๊๊ะ
คณะรััฐศาสตร์์
นายภาณุุมาส	คำำ�สััตย์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายภาณุุศ์์
อภิิบาลเกีียรติิกุุล
คณะนิิติิศาสตร์์
นายภีีรกาญจน์์
ไค่่นุ่่�นนา
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นายมงคล
แซ่่เจีีย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายมะรอนิิง
สาแลมิิง
คณะวิิทยาการอิิสลาม
นายมััทนชััย	สุุทธิิพัันธุ์์�	
คณะวิิทยาการจััดการ
นายมานพ
พรหมชนะ
คณะนิิติิศาสตร์์
นายมููอััสซััล	บิิลแสละ
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นายมููฮััมหมััดรอฟีีอีี	มููซอ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายมููฮำำ�หมััดสููใฮมีี ยานยา
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นายระวีี
เจีียรวิิภา
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นายโรมรััน	ชููศรีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายวรพจน์์
ประชาเสรีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายวรพจน์์
ปานรอด
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายวรสัันติ์์�
โสภณ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นายวโรดม	วีีระพัันธ์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นายวศิิมน	
พาณิิชพััฒนกุุล	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นายวััฒนะ
พรหมเพชร
คณะศึึกษาศาสตร์์
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90. นายวัันพิิชิิต
ศรีีสุุข
91. นายวิิญญูู	วััฒนยนต์์กิิจ
92. นายวิิธูู	
พฤกษนัันต์์
93. นายวิิระชััย
สมััย
94. นายวิิสุุทธิ์์�	สิิทธิิฉายา
95. นายวีีระพงศ์์
ยศบุุญเรืือง
96. นายศรายุุทธ	ลููเซีียน กีีเตอร์์
97. นายศุุภชััย
แจ้้งใจ
98. นายสมชาย	กอพููนพััฒน์์
99. นายสมนึึก	
สอนนอก	
100. นายสมพร
นิิลมณีี
101. นายสมยศ	จิิรสถิิตสิิน	
102. นายสรรวภััทร	พััฒโร
103. นายสรายุุทธ	อ่่อนสนิิท
			
104. นายสวััสดิ์์�
ไหลภาภรณ์์
105. นายสััคคยศ	สัังขพัันธ์์
106. นายสัันติิ
โชติิแก้้ว
107. นายสััมพัันธ์์
คงมาก	
108. นายสิิทธิ์์�ชััย	ลิิมาพร
109. ว่่าที่่�ร้้อยโทสิิทธิิศัักดิ์์�	จัันทรััตน์์
110. นายสิินาด
ตรีีวรรณไชย
111. นายสิิปปกานต์์	กลััดสวััสดิ์์�
112. นายสุุกรีี
แวววรรณจิิตร
113. นายสุุกำำ�พล
จงวิิไลเกษม
114. นายสุุทธิิชััย
งามชื่่นสุุวรรณ
115. นายสุุทธิิศัักดิ์์�	ดืือเระ
116. นายสุุรนััย
ช่่วยเรืือง
117. นายสุุรพงษ์์	ชาติิพัันธุ์์�	
118. นายสุุรพล	ฐิิติิธนากุุล
			
119. นายสุุรวุุฒน์์
ช่่อไม้้ทอง
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คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิเทศศึึกษา
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
คณะวิิทยาการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะนิิติิศาสตร์์
คณะวิิทยาการอิิสลาม
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะแพทยศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะรััฐศาสตร์์

120. นายหมะหมููด
หะยีีหมััด
คณะวิิทยาการอิิสลาม
121. นายแหลมทอง	ชื่่นชม
คณะวิิทยาศาสตร์์
122. นายอดิิศัักดิ์์�	อิินทนา	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
123. นายอนิิรุุทธ	ผลอ่่อน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
124. นายอนุุกููล	ตัันสุุพล
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
125. นายอนุุชา
ธาตรีีมนตรีีชััย
คณะแพทยศาสตร์์
126. นายอภิิชาต
วสุุธาพิิทัักษ์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
127. นายอภิิชาติิ	จัันทร์์แดง
สถาบัันสัันติิศึึกษา
128. นายอภิิชาติิ	หีีดนาคราม	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
129. นายอภิิรััฐ
วานิิชสมบััติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
130. นายอรรถพร
หวัังพููนทรััพย์์
คณะวิิทยาการจััดการ
131. นายอัับดุุลรอนิิง	สืือแต
คณะวิิทยาการอิิสลาม
132. นายอัับดุุลอาซิิส	อัับดุุลวาฮัับ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
133. นายอัับดุุลฮาดีี
สะบููดิิง
คณะวิิทยาการอิิสลาม
134. นายอััสมััน	
แตอาลีี
คณะวิิทยาการอิิสลาม
135. นายอาเซ็็ม	อััชชะรีีฟ	
คณะวิิทยาการอิิสลาม
136. นายอาทิิตย์์	อิินทรสิิทธิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
137. นายอาฟีีฟีี
ลาเต๊๊ะ
คณะศึึกษาศาสตร์์
138. นายเอกราช	
แซ่่ลิ่่�ว
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
139. ว่่าที่่�ร้้อยโทเอกริินทร์์	ซื่่อธานุุวงศ์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
140. นายเอกสิิษฐ์์
อนัันต์์เจริิญวงศ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
141. นายเอธััสวััฒน์์	คำำ�มณีี
คณะวิิทยาศาสตร์์
142. นายโอภาส
เกาไศยาภรณ์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
143. นางสาวกนกพรรณ เรืืองนภา
คณะแพทยศาสตร์์
144. นางกมลธรรม	อ่ำำ��สกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์
145. นางกรกช	วิิจิิตรสงวน เจ็็ดวรรณะ คณะวิิทยาศาสตร์์
146. นางกรุุณา
วงศ์์ผาสุุกโชติิ
คณะศิิลปศาสตร์์
147. นางกฤติิยา
ดวงมณีี
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
148. นางสาวกฤษดีี	พ่่วงรอด
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
149. นางสาวกานดา	ค้ำำ��ชูู	
โครงการจััดตั้้�ง
			
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
150. นางสาวกุุลวดีี	ลิ่่�มอุุสัันโน	
คณะวิิทยาการจััดการ
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151. นางสาวเกศริิน	
มณีีนููน	
152. นางสาวเกศิินีี	ชััยศรีี
153. นางสาวเกษราภรณ์์	สุุตตาพงค์์
154. นางสาวใกล้้รุ่่�ง
สามารถ
155. นางสาวขวััญฤทััย ธาตุุเพ็็ชร
156. นางสาวงามจิิตร์์	ภััทรวิิทย์์
157. นางสาวจงกลนีี	รุ่่�งเรืือง
158. นางสาวจอมใจ	สุุทธิินนท์์
159. นางจัันทร์์เพ็็ญ
โพธิ์์�แก้้ว
160. นางสาวจัันทิินีี	บุุญชััย
161. นางจารีียา
อรรถอนุุชิิต
162. นางจารุุณีี
ดวงสุุวรรณ
163. นางจารุุทรรศน์์
แอนริิทช์์
164. นางสาวจารุุวรรณ หนููช่่วย
165. นางสาวจิิตตรีียา	ตัันสกุุล
166. นางจิินดา
คงเจริิญ
167. นางสาวจิินดา
สวััสดิ์์�ทวีี
168. นางสาวจิิราพร
เยี่่�ยมคำำ�นวณ
169. นางสาวจิิราภรณ์์	ผุุดผาด
170. นางสาวจุุฑารััตน์์	อิินทปััน	
171. นางสาวจุุไรรััตน์์	พุุทธรัักษ์์
172. นางสาวจุุฬา	วิิริิยะบุุบผา
173. นางสาวชนุุวรรณ เพชรกล้้า
174. นางสาวชุุติิมา	มััญชวิินทร์์
175. นางสาวชุุติิวรรณ	ปุุริินทราภิิบาล
176. นางสาวโชติิมา
พรสว่่าง
177. นางซีีตีีไซยีีดะห์์
สายวารีี
178. นางโซเฟีีย
มะลีี
179. นางสาวฐิิติิกา	กิิจพิิพิิธ
180. นางสาวฐิิติิวร	ชููสง
181. นางฑิิลฎา
คงพััฒน์์
182. นางสาวณััฐยาภรณ์์ วรศัักตยานัันต์์
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คณะการแพทย์์แผนไทย
คณะวิิเทศศึึกษา
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะศิิลปศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะการแพทย์์แผนไทย
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะพยาบาลศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

183. นางสาวดุุจดาว	บููรณะพาณิิชย์์กิิจ
184. นางสาวดุุษณ์์ดาว เลิิศพิิพััฒน์์
185. นางตรีีนุุช	พุ่่�มมณีี
186. นางสาวถาวริินทร	รัักษ์์บำำ�รุุง
187. นางสาวธนิิษฐา	ศิิริิรัักษ์์
188. นางสาวธรรมศาสตร์์ โสตถิิพัันธุ์์�	
189. นางสาวธััญรดีี
ทวีีกาญจน์์
190. นางสาวธิิดารััตน์์	นาคบุุตร
191. นางนราภรณ์์
ไชยรััตน์์
192. นางนริิศรา
มหาธนิินวงศ์์
193. นางสาวนัันทกา	กิิระนัันทวััฒน์์
194. นางสาวนัันทนา	สิิทธิิรัักษ์์
195. นางสาวนัันทิิดา	กููลเกื้้�อ
196. นางนิิธิินาถ
แซ่่ตั้้�ง
197. นางสาวนิิฟาตมะห์์ มะกาเจ
198. นางสาวนิิลภา
พฤกษานุุศัักดิ์์�
199. นางนููรอาซีีกีีน	ยีีสมััน	
200. นางบุุญจริิง	ศิิริิไพฑููรย์์
201. นางสาวบุุญจิิรา
มากอ้้น	
202. นางสาวบุุญฑริิกา ใจกระจ่่าง
203. นางบุุญทิิวา	จัันทรเจริิญ
204. นางเบญจมาภรณ์์	พิิมพา
			
205. นางสาวเบญจมาส เชีียรศิิลป์์
206. นางสาวเบญญาภา	ธิิติิมาพงษ์์
207. นางสาวใบศรีี
สร้้อยสน	
208. นางสาวปฏิิมา
เพิ่่�มพููนพััฒนา
			
209. นางปฐมา	ภููรยานนทชััย
210. นางปฐมาวดีี
ทองแก้้ว
211. นางสาวปณิิตา	ฉัันทนาวิิลาส
212. นางสาวปทิิดา
โมราศิิลป์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะรััฐศาสตร์์
คณะพยาบาลศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
สถาบัันสัันติิศึึกษา
คณะวิิทยาการจััดการ
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะแพทยศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะศิิลปศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
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213. นางสาวปริิยาภรณ์์	รููปโอ
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
214. นางสาวปรีียา	ริิยาพัันธ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
215. นางสาวปััทมา
ธนอนัันตรัักษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
216. นางสาวปััทมา
เสนทอง
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
217. นางปาริิชาติิ
เบ็็ญฤทธิ์์�
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
218. นางสาวปิิยนุุช	รััตนานุุกููล
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
219. นางสาวปิิยวรรณ	รุ่่�งวรพงศ์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
220. นางปิิยะวรรณ์์	บุุญญานุุพงศ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
221. นางสาวโปรดปราน	คำำ�อ่่อน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
222. นางสาวพจนพร
ไกรดิิษฐ์์
คณะแพทยศาสตร์์
223. นางสาวพรรณิิภา ถาวรพัันธ์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
224. นางสาวพััชรีี
เทพนิิมิิตร	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
225. นางพััฒนสุุดา	ศิิริินุุพงศ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
226. นางสาวพิิชญา	บุุญศรีีรััตน์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
227. นางสาวพิิมพ์์ศิิริิ
ศรีีพงศ์์พัันธุ์์�	
คณะแพทยศาสตร์์
228. นางพิิมพิิศา	ศัักดิ์์�สองเมืือง
คณะพยาบาลศาสตร์์
229. นางสาวพิิสมััย	กิิตติิภููมิิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
230. นางสาวเพ็็ญประภา ปริิญญาพล
คณะศึึกษาศาสตร์์
231. นางสาวภาขวััญ	ริิยาพัันธ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
232. นางสาวมณฑิิรา
เอีียดเสน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
233. นางสาวมนชนก	
ทองเทพ	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
234. นางสาวมนทกานติิ เพชรอภิิรัักษ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
235. นางสาวมนทิิรา	ลีีลาเกรีียงศัักดิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
236. นางสาวมรกต
แก้้วเพชร
คณะวิิทยาศาสตร์์
237. นางสาวมุุกดา
ธรรมกิิรติิ
คณะศึึกษาศาสตร์์
238. นางมุุทิิตา	ว่่องสุุวรรณเลิิศ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
239. นางสาวเมธาวีี	ว่่องกิิจ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
240. นางสาวเยาวภา	สุุขพรมา
คณะวิิทยาศาสตร์์
241. นางรััญชิิดา	สัังขดวง
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
242. นางสาวรััตนรุุจิิ	พุ่่�มวิิเศษ
คณะวิิทยาศาสตร์์
243. นางสาวรััตนา	ชููหว่่าง
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
244. นางรััศมีี	สัังข์์ทอง
คณะแพทยศาสตร์์
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245. นางสาวรุุจิิมาส	คุ้้�มทอง
246. นางสาวเรวดีี
คงสุุวรรณ
247. นางสาววรลัักษณ์์	บััญชา
248. นางสาววรางคณา	ตัันฑสัันติิสกุุล
249. นางสาววราพร
วรรณนา
250. นางวรารััตน์์	คำำ�มณีี
251. นางสาววััชรสุุดา
หวลกะสิิน	
252. นางสาววัันจิิตรา
โต๊๊ะหวัันหลง
253. นางสาววัันวิิสาข์์
ธรรมานนท์์
254. นางวััรดะห์์
สะดีียามูู	
255. นางสาววััสสา
คงนคร
256. นางสาววิิชชุุตา
มาชูู	
257. นางวิินิิตา
ยลธรรม์์ธรรม
258. นางสาววิิลััยลัักษณ์์	วิิเศษรััตน์์
259. นางสาววิิลาสิินีี
ศรีีพรหม
260. นางวิิศนีีย์์	ยิ่่�งประเสริิฐ
261. นางสาวศรััณยูู	ถิ่่�นจะนะ
262. นางศศิิธร
ลายเมฆ
263. นางสาวศษิิวิิมล	อิ๋๋�วสกุุล
264. นางสาวศัันสนีีย์์
ศรีีวรเดชไพศาล
265. นางสาวศิิริิกาญจน์์	ศิิริิพฤกษ์์พงศ์์
266. นางสาวศิิริิญญา
ทองแท้้ สมจริิง
267. นางสาวศิิริิเพ็็ญ	วิิกััยสุุขสกุุล
268. นางสาวศิิวพร	ปิ่่�นแก้้ว
269. นางสาวศิิวััชญา
คนึึงกิิจก้้อง
270. นางสาวศุุภรััตน์์
เปีียกลิ่่�น	
271. นางสาวษมาวดีี	กั้้�งแฮ	
272. นางสาวสมฤดีี
สงวนแก้้ว
273. นางสากีีเราะ
แยนา เบ็็ญฮารููน	
274. นางสาวสายฝน	สิิทธิิมงคล
275. นางสิิริิพร	จุุทอง
276. นางสาวสิิริิพรรณ แซ่่ติ่่�ม

คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิเทศศึึกษา
คณะวิิเทศศึึกษา
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพยาบาลศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะแพทยศาสตร์์
คณะนิิติิศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะแพทยศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
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277. นางสาวสิิริิภััทร์์
โชติิช่่วง
278. นางสาวสุุดใจ	จิิโรจน์์กุุล
279. นางสาวสุุดารััตน์์	สุุกาพััฒน์์
280. นางสาวสุุทธิิดา
พรจำำ�เริิญ
281. นางสาวสุุธิิดา
หมาดโต๊๊ะซ๊๊ะ
282. นางสุุธิิตา	ชููสว่่าง
283. นางสาวสุุธิิรา
พลัันสัังเกตุุ
284. นางสาวสุุนัันทา
เหมทานนท์์
285. นางสาวสุุพรรณีี
ดวงทอง
286. นางสาวสุุพรรษา	สุุวรรณชาตรีี
287. นางสาวสุุพิิชชา
ตลึึงจิิตร
288. นางสุุภาพร
แสงแก้้ว
289. นางสาวสุุภาภรณ์์	ชััยอารยะเลิิศ
290. นางสาวสุุภาวดีี
เนาว์์รุ่่�งโรจน์์
291. นางสาวสุุภาวดีี
พฤกษาพิิทัักษ์์
292. นางสาวสุุมิิตรา
ประเทพ
293. นางสาวสุุรีีรััตน์์
หอมหวล
294. นางสาวสุุไรนีี
สายนุ้้�ย
295. นางสุุวิิมล
ศานติิชาติิศัักดิ์์�
296. นางสาวแสงนภา	หิิรััญมุุทราภรณ์์
297. นางสาวโสภา
คงเพ็็ง
298. นางสาวฬุุลิิยา	ธีีระธััญศิิริิกุุล
299. นางสาวอภิิญญา
มาโนชญ์์ภิิญโญ
300. นางสาวอรชา	รัักดีี
301. นางสาวอรอนงค์์
ลองพิิชััย
302. นางอรุุณีี
เดชาพัันธุ์์�กุุล
303. นางอรุุณีีวรรณ	บััวเนี่่�ยว
304. นางสาวอลิิสา
หะสาเมาะ
305. นางอััจฉรา	จัันทน์์เสนะ
306. นางสาวอััจฉรา	ชููพููล
307. นางสาวอััจฉรา
หลีีระพงศ์์
308. นางสาวอััญชนา	นัังคลา
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คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะรััฐศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะรััฐศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะนิิติิศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์

309. นางอััญชลีี
ทองคง
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
310. นางอามีีเนาะ
เจ๊๊ะแว
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
311. นางอารยา	ยืืนยงวิิวััฒน์์
คณะแพทยศาสตร์์
312. นางสาวอารีีย์์
ธรรมโคร่่ง
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
313. นางสาวอุุมาพร
เกีียรติิกิิระขจร
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
314. นางสาวอุุมาพร
แพทย์์ศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
			
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
315. นางอุุไรรััตน์์
อดิิเทพสถิิต	วิิทยาลััยนานาชาติิ
316. นางเอสเธอร์์
เสงี่่�ยมกุุล	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
317. นางฮััมเดีีย	มููดอ
คณะวิิทยาการสื่่อสาร

รางวัล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายกฤษรััตน์์
ศรีีสว่่าง
คณะนิิติิศาสตร์์
นายกำำ�ธร
ไชยลึึก	
คณะวิิทยาศาสตร์์
นายกำำ�ธร
ยลสุุริิยัันวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายกิิตติิพงศ์์
เซ่่งลอยเลื่่อน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายคณิินทร์์
เอี่่�ยมธนาภรณ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายคเณศ	กาญจนประดิิษฐ์์ คณะแพทยศาสตร์์
นายคมสัันต์์	กาญจนสิิทธิ์์�	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นายจรงค์์พัันธ์์	มุุสิิกะวงศ์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายจิิรวััฒน์์
แซ่่ตััน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
นายจิิรายุุ
เรืืองรุ่่�งโสม
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
นายชนนท์์	กองกมล
คณะแพทยศาสตร์์
นายชััยยา	น้้อยนารถ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
นายชััยวััฒน์์
เลิิศวิิริิยะนัันทกุุล คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายดำำ�รง
เสีียมไหม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายต่่อตระกููล
ทองกััน	
คณะแพทยศาสตร์์
นายธนาพัันธุ์์�	พีีรวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายธาราณ์์	ตัันธนาธิิป
คณะแพทยศาสตร์์
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

14

นายธิิติิ	อััจจิิมากุุล
นายธีีรนััย
สกุุลชิิต
นายธีีระวุุฒ	ทัับทวีี
นายนพดล
เกีียรติิศิิริิโรจน์์
นายนรากรณ์์
แก้้วขาว
นายนิิติิ
ถาวรานุุรัักษ์์
นายบััณฑิิต
ไกรวิิจิิตร
นายปรเมศวร์์	สุุวรรณโณ
นายผจญ
คงเมืือง
นายพงศ์์เสน่่ห์์
ดวงภัักดีี
นายพิิชญานนท์์
งามเฉลีียว
นายพิิรุุฬห์์
แซ่่ลืือ
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีไพศาล
บรรจุุสุุวรรณ์์
นายภาสกร	ชััยวิิริิยะวงศ์์
นายมานพ
ธรสิินธุ์์�	
นายวรภาคย์์
ไมตรีีพัันธ์์
นายวรวิิทย์์
วงศ์์นิิรามััยกุุล
นายวรวิิทย์์
วาณิิชย์์สุุวรรณ
นายวรากร	ลิ่่�มบุุตร
นายวราห์์	ยืืนยงวิิวััฒน์์
นายวิิทวััส	ตัันตรััตนพงษ์์
นายวีีระ	ชััยยะมงคล
นายวีีระวััฒน์์	คิิดดีี
นายแวฮาซััน	
แวหะมะ
นายศุุภฤกษ์์
เลาหวิิริิยะกมล
นายศุุภวััฒน์์
เลาหวิิริิยะกมล
นายสมฤทธิ์์�
มหััทธโนบล
นายสมััย
โกรทิินธาคม
นายสาธิิต
คลัังสิิน	
นายสามารถ
ทองเฝืือ
นายสิิริิชััย	ชีีวธนากรณ์์กุุล
นายสุุริิยา	จิิรสถิิตสิิน	
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คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะนิิติิศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะรััฐศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

นายอติิพล	พััฒิิยะ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
นายอธิิป
สกุุลเผืือก	
คณะเภสััชศาสตร์์
นายอรุุณธร	พิิเชฐชััยยุุทธ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวกััณฐิิกา
ไกรสวััสดิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางกุุลกานต์์
เมเวส
คณะวิิทยาการจััดการ
นางสาวกุุลวดีี
มณีีนิิล
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวเกษมสิิริิ	จัันทรโชติิ
คณะเภสััชศาสตร์์
นางสาวเกสร
พรมเหล็็ก	
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางสาวขวััญกมล	ดิิฐกััญจน์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นางสาวจงดีี	นพรััตน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางจงดีี	บููรณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวจัักราวดีี	จุุฬามณีี
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวชณััฐีี	กิิจศิิริิพัันธ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวชลิิตา	หิิรััญสุุข
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นางสาวชุุติิกาญจน์์	บุุญอยู่่�	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นางสาวณััฏฐา	สัังหาร
คณะแพทยศาสตร์์
นางณััฐยา
ยวงใย
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
นางสาวณิิชนัันท์์	คุุปตานนท์์
คณะนิิติิศาสตร์์
นางสาวดลิินา
อมรเหมานนท์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
นางธีีรนัันท์์
เลาหวิิริิยะกมล
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวนััทธมน	
ราชเสน	
คณะรััฐศาสตร์์
นางนัันทพร
แสงมณีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นางสาวนิิภา	ชุุมสุุวรรณ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวนิิสาลัักษณ์์	อุุโพธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวนุุชนาถ
คงช่่วย
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวเนตรนภา
พรหมเทพ
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางสาวปริิฉััตร
เอื้้�ออารีีวงศา
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวปริินุุช	ชุุมแก้้ว
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
นางเปรมสิินีี	ลีีลาเศรษฐกุุล
คณะวิิเทศศึึกษา
นางสาวพิิชามญชุ์์�	
คณิิตานุุพงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางเพ็็นนีี	สิิงหะ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวภััทรศศิิร์์
เหล่่าจีีนวงค์์
คณะการแพทย์์แผนไทย
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82. นางสาวภััทราพร
วริินทรเวช	
83. นางสาวยุุวติิยา
ปลอดภััย
84. นางสาวรจนา
แสงโสต
85. นางสาวรุุจิินาถ
ศรีีวุ่่�น	
86. นางสาววรุุณสุุดา
ศรีีภัักดีี
87. นางสาววัันทนีีย์์
แดงบุุญ
88. นางสาววัันเพ็็ญ	นาเกลืือ
89. นางศศิิวรา	บุุญรััศมีี
90. นางสาวศิิริิขวััญ	ชิิณศรีี
91. นางศิิริิเพ็็ญ	กาญจนสุุวรรณ
92. นางสาวศิิริิวิิมล	ตัันตรััตนพงษ์์
93. นางสาวศุุภราภรณ์์
ทวนน้้อย
94. นางสาวสิินิินาฏ	
จงคง
95. นางสาวสิิริิญญา	จัันทรัักษ์์
96. นางสาวสุุพััฒธณา	สุุขรััตน์์
97. นางสาวอโนมา	ธิิติิธรรมวงศ์์
98. นางสาวอรพรรณ	จัันทร์์เทา
99. นางสาวอรพรรณ
สกุุลแก้้ว
100. นางสาวอรพรรณ
อาญาสิิทธิ์์�
101. นางสาวอลิิษา
หนัักแก้้ว
102. นางอัันธิิฌา
แสงชััย
103. นางสาวอุุนิิตษา	สัังข์์เกตุุ
104. นางสาวอุุไรวรรณ	ขุุนจัันทร์์
105. นางสาวโอสรีี	อััครบวร

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะเภสััชศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะแพทยศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะการแพทย์์แผนไทย
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณะแพทยศาสตร์์

รางวัล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
1. นายกมล
2. นายกรวิิทย์์
3. นายกฤษดา
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ปาลรััตน์์
คณะเภสััชศาสตร์์
พฤษชััยนิิมมิิต	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ฤทธิ์์�เดช	
คณะศิิลปศาสตร์์
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นายกััมปนาท
พรรณราย
คณะวิิทยาศาสตร์์
นายขวััญชััย
แก้้วเกื้้�อ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นายขวััญยืืน	
ปานโม	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายคณกรณ์์
หอศิิริิธรรม
คณะแพทยศาสตร์์
นายคณััต	สุุวรรณรัักษา	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายจำำ�เป็็น	
ปรีีชา	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายเจษฎา
โชคเจริิญผล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายชััยมนััส	ลีีงาล่่าห์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
นายชััยยศ	ชิิตวััฒน์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายชิินดิิษฐ์์
สองนาม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายญาณวััฒน์์	ภู่่�วรณ์์
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
นายญาห์์ญา
สะมะแอ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นายฐิิติิโชติิ
โสภานิิตย์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายณััฏฐ์์ธนพล	ช้้างนริินทร์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายณััฐพััชร์์
ณ สุุวรรณ
คณะนิิติิศาสตร์์
นายณััฐสมัันตร์์	รัังสีี	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายทนงศัักดิ์์�
ปานงาม
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
นายธนเทพ	จัันทเดช	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นายธนากร
เกีียรติิขวััญบุุตร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายธรรมรััตน์์	สััมมะวััฒนา
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายธวััชชััย	รุุยััล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายนนทพน	รััตนพิิทยาภรณ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
นายบััญชา
เตส่่วน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายบุุญสม	จัันทร์์ทอง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายประโชติิ	ดำำ�สองสีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายประสิิทธิ์์�	รััตนมณีี
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
นายปริิทััศน์์	สุุขสนาน	
คณะแพทยศาสตร์์
นายปิิยะวััชร์์
ศรีีสมััย	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นายพงษ์์พัันธ์์
ประพัันธ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นายพนา
เมฆตรง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายพรพจน์์
หนููทอง	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
นายพลชััย
ลพานุุสรณ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
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36. นายพลศัักดิ์์�
คงแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
37. นายพิิพััฒน์์	พิิพิิธพััฒนพงศ์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
38. นายพิิภััตน์์
เผ่่าจิินดา
คณะศึึกษาศาสตร์์
39. นายพิิสััณห์์
ดวงจัันทร์์	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
40. นายพิิสิิฐ์์พงษ์์
หมื่่นประเสริิฐดีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
41. ว่่าที่่�ร้้อยตรีีภััทธ์์
เอมวััฒน์์	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
42. นายมนา
พรหมมีี	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
43. นายมะนููกีี
เต๊๊ะกาแซ
คณะแพทยศาสตร์์
44. นายวรพจน์์
คงอรุุณ	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
45. นายวรวิิช	
วณิิชานนท์์
คณะแพทยศาสตร์์
46. นายวิิศาล
เดิิมหลิ่่�ม
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
47. นายวิิษณุุ	ชััยวิิริิยะวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
48. นายวุุฒิิพงศ์์
เทพพิิทัักษ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
49. นายเวีียงชััย
จงศรีีรััตนกุุล	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
50. นายแวเซ็็ง	กระโด
คณะแพทยศาสตร์์
51. นายศัักดา
มรกต	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
52. นายศุุภดุุลย์์
เอีียดตรง	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
53. นายสมคิิด
ศรีีสุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
54. นายสมพงศ์์	หุุตะจููฑะ	สำำ�นัักทรััพยากรการเรีียนรู้้�คุุณหญิิงหลง
			
อรรถกระวีสุนทร
55. นายสมศัักดิ์์�	ลิิขิิตขจรนุุวััฒน์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
56. นายสััตยา	บุุญรััตนชูู	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
57. นายสััมฤทธิ์์�
ฤทธิิภัักดีี	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
58. นายสาโรจน์์
เรืืองสุุวรรณ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
59. นายสิิริิชััย
พลัับช่่วย
คณะศึึกษาศาสตร์์
60. นายสุุชััญญ์์
พฤกษวััลต์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
61. นายสุุทธิิ	สุุทธิิโมกข์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
62. นายสุุทธิิพงษ์์	อุุดมประเสริิฐกุุล	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
63. นายสุุทธิิรัักษ์์
เพชรรััตน์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
64. ว่่าที่่�ร้้อยตรีีสุุรชััย	กาหลง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
65. นายสุุรเดช	
ทองบุุญชูู	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
66. นายสุุริิยะ
มาศจิิตต์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี

18

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

67.
68.
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นายอััซฮาร์์
วาจิิ
คณะแพทยศาสตร์์
นายอััมริินทร์์
ทองหวาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายอััษฎายุุทธ์์
แซ่่ลิ่่�ม	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
นายอำำ�นาจ	สุุคนเขตร์์	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
นายอิิทธิิเดช	รััตนะ
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นางสาวกนกพร	ธีีระเกีียรติิกำำ�จร คณะทัันตแพทยศาสตร์์
นางสาวกนกวรรณ	บุุญมณีี
คณะแพทยศาสตร์์
นางกนกวรรณ	พัันธรััตน์์	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางสาวกฤตยภร	คุ่่�มเคี่่�ยม
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวกัังสดาล
ไชยสุุภา
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
นางกััสมีีนีี	ยููโซะ
คณะแพทยศาสตร์์
นางกาญจนา
แซ่่เฮ้้ง
คณะแพทยศาสตร์์
นางกาญจนา
แสงใส
คณะแพทยศาสตร์์
นางกาญจนา
เพ็็ชรชำำ�นาญ จำำ�ปา คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
นางสาวกาญจนารััตน์์ พรหมแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวกานตรััตน์์	ชุุมคง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นางสาวกุุลนิิษฐ์์
รอดผล
คณะแพทยศาสตร์์
นางแก่่นจัันทร์์	มููสิิกธรรม
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นางสาวขนิิษฐา
แช่่มไล่่
คณะแพทยศาสตร์์
นางขวััญตา	อุุลมััย
คณะรััฐศาสตร์์
นางสาวขวััญธิิดา
เวทยประสิิทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวขวััญฤดีี	พััฒน์์พ่่วง
คณะแพทยศาสตร์์
นางขััติิยาภรณ์์
เจริิญวััฒน์์อนัันต์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นางเครืือมาส
แก้้วทอน	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
นางสาวเครืือวััลย์์
ธรรมบำำ�รุุง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นางสาวจงจิิต
ราชยอด	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางสาวจตุุพร	ลิิขิิตขจรนุุวััฒน์์	สำำ�นัักงานสภามหาวิิทยาลััย
นางสาวจตุุพร
อมรกุุล	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางจัันจิิรา	สุุวััฒนกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวจัันทร์์เพ็็ญ	หิิรััญสุุข
คณะแพทยศาสตร์์
นางจารีีย์์
เพ็็ชรศรีี
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวจำำ�รััส
ณ กลองดีี
คณะแพทยศาสตร์์
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99. นางสาวจิิดาพร
แสงนิิล
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
100. นางจิินดา
เชี่่�ยวอร่่าม
คณะแพทยศาสตร์์
101. นางสาวจิิราพร
ยะถาวร
คณะนิิติิศาสตร์์
102. นางสาวจีีรนัันท์์
ยอดมณีี	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
103. นางจุุฑาทิิพย์์	สิิทธิิชััย	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
104. นางสาวจุุฑารััตน์์
อยู่่�อำำ�ไพ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
105. นางสาวจุุรีีย์์
เพชรน้ำำ��แหลม
คณะแพทยศาสตร์์
106. นางสาวจุุฬาวรรณ
แก้้วประดิิษฐ์์
คณะแพทยศาสตร์์
107. นางสาวเจนวดีี	หิิรััญรััตน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
108. นางเจริิญศรีี
ศรีีสุุขใส
คณะแพทยศาสตร์์
109. นางสาวเจีียมจิิต
แก้้วสุุข
คณะแพทยศาสตร์์
110. นางใจทิิพย์์
วงค์์สวััสดิ์์�
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
111. นางชฎาพัันธ์์
พงศ์์กระพัันธุ์์�	
คณะแพทยศาสตร์์
112. นางชนััตดา
แสงแก้้ว	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
113. นางชลธิิพร
รอดกููล
คณะแพทยศาสตร์์
114. นางสาวชลาลััย
แก้้วลายทอง
คณะแพทยศาสตร์์
115. นางชััญญภััทร
คงขวััญ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
116. นางสาวซาฟีีนีี
ลาเต๊๊ะ	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
117. นางสาวญาดา
ทองบััว
คณะแพทยศาสตร์์
118. นางสาวญานิิกา	ศัักดิ์์�ศรีี
คณะแพทยศาสตร์์
119. นางฐานิิตา
สมสุุข
คณะเศรษฐศาสตร์์
120. นางฐิิติิกา
ศรีีเทีียม
คณะแพทยศาสตร์์
121. นางสาวฐิิติิรััชต์์
ไม้้เรีียง	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
122. นางฐิิติิรััตน์์	บุุญคงดำำ�	
คณะแพทยศาสตร์์
123. นางฐิิราพร	รััตนะ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
124. นางณฐิิญา
ประทุุมชะโล
คณะแพทยศาสตร์์
125. นางสาวณภััค	ดิินเด็็มไชย
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
126. นางณััฐยา
ศานติิประเสริิฐ	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
127. นางสาวณััฐรดา
สงเอีียด	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
128. นางณิิชยา
ลาวััลย์์วุุธ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
129. นางสาวณิิชาภา	ทัับจัันทร์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
130. นางสาวดลณพร	ชาติิพัันธุ์์�	สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
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131. นางสาวดวงธิิดา	ชููมาลีี	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
132. นางสาวทรงสุุดา
พรหมทอง	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
133. นางสาวทิิพาพร	พััฒนศิิริิ	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
134. นางสาวเทีียนศิิริิ
ทวีีผลทรััพย์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
135. นางสาวธััญญพััทธ์์	กิิตติิคุุณวิิทยาภา	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
136. นางสาวธิิดารััตน์์
แสงแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
137. นางสาวธิิติิมา	ตุ่่�มทอง
คณะแพทยศาสตร์์
138. นางสาวธีีรนุุช	พิิมพ์์ชััย
คณะแพทยศาสตร์์
139. นางสาวนงนุุช	
แซ่่โค้้ว	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
140. นางสาวนภาพร	สิินรา
คณะแพทยศาสตร์์
141. นางสาวนราวดีี
โลหะจิินดา
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
142. นางสาวนวรััตน์์
ธรรมทััศน์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
143. นางสาวนวรััตน	
เต่่งศิิริิธรรม
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
144. นางนัันท์์นภััส	สุุภเพีียร
คณะแพทยศาสตร์์
145. นางสาวนัันทิิดา	ศัักรานุุกิิจ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
146. นางสาวนัันทิิยา	กลิ่่�นสมหวััง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
147. นางสาวนัันธิิดา
หาวารีีย์์
คณะแพทยศาสตร์์
148. นางนิิชาภา
พฤกษวััลต์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
149. นางสาวนิิปาตีีเมาะ
หะยีีหามะ
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
150. นางนิิภา	รัักษาราช	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
151. นางนุุชจรีี
นิิยมเดชา
คณะแพทยศาสตร์์
152. นางสาวนุุชรีี
หมีีนอะหวััง
คณะแพทยศาสตร์์
153. นางสาวนุุชรีีย์์	ชมเชย
คณะวิิทยาศาสตร์์
154. นางสาวนุุสรา	สุุวรรณมณีี
คณะเภสััชศาสตร์์
155. นางสาวเนตรนภา	สุุทธิิวิิภากร	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
156. นางสาวเนาวรััตน์์
แสนเฉย	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
157. นางบุุญธิิดา	สุุวรรณรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
158. นางบุุญรััตน์์
ศรีีสุุข
คณะแพทยศาสตร์์
159. นางสาวบุุญไสว	ซุ้้�นสุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์
160. นางสาวบุุณยนุุช	ดิิษกุุล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
161. นางสาวบุุศริินทร์์	จิิตรภัักดีี
คณะแพทยศาสตร์์
162. นางสาวบุุศริินทร์์
ศรีีญาณลัักษณ์์
คณะแพทยศาสตร์์
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163. นางสาวบุุษกร	พัันธชิิต
คณะแพทยศาสตร์์
164. นางสาวเบญจมาศ	รััตนพงศ์์	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตปััตตานีี
165. นางสาวประกายแก้้ว โกวิิทกิิตติิกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
166. นางปรางค์์ศิิชา	อิินอััษฎาภรณ์์
คณะแพทยศาสตร์์
167. นางสาวปราณีี
แซ่่โจ
คณะแพทยศาสตร์์
168. นางปราณีี	สุุวรรณนิิตย์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
169. นางสาวปราณีี
หล่่อพัันธ์์
คณะแพทยศาสตร์์
170. นางปรีียพััชรา	ชััยรััตน์์ สุุวััตถีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
171. นางสาวปวีีณา	จิินดาพล
คณะแพทยศาสตร์์
172. นางสาวปััญชลิิกา
เดชะมาก	
คณะวิิทยาศาสตร์์
173. นางสาวปาริิชาด	ขุุนเพ็็ชร
คณะแพทยศาสตร์์
174. นางปิิยนุุช	ตัันติิชาติิกุุล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
175. นางสาวปิิยะรััตน์์
ทองสัังข์์
คณะแพทยศาสตร์์
176. นางสาวปีีย์์วรา
หนููอุุไร	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
177. นางสาวเปรมวดีี
โกมลตรีี
คณะศึึกษาศาสตร์์
178. นางพจชนาถ	พััทบุุรีี	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
179. นางสาวพนิิดา
องค์์ศิิลปรััศมีี	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
180. นางสาวพราวรวีี
พลอััครวััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
181. นางสาวพััชรีี	วิิไลกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
182. นางสาวพััชรีีย์์
แสงชููทอง
คณะแพทยศาสตร์์
183. นางสาวพิิมพ์์ชนก	
พลวรรณ
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
184. นางสาวพิิลััยลัักษณ์์	คำำ�แป้้น	
คณะแพทยศาสตร์์
185. นางสาวเพริินพิิศ	จิิตหมั่่�น	
คณะแพทยศาสตร์์
186. นางสาวเพีียงฤทััย
ฤทธิ์์�นุุภาพ
คณะแพทยศาสตร์์
187. นางสาวไพรััตน์์
รอดมีี
คณะแพทยศาสตร์์
188. นางสาวไพริิน	
หนููสีีคง
คณะแพทยศาสตร์์
189. นางสาวภชิิสา
เกตุุอำำ�พรชััย
คณะเศรษฐศาสตร์์
190. นางภััตราวรรณ	ชููมณีี
คณะแพทยศาสตร์์
191. นางสาวภััททิิรา
วรรณจาโร	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
192. นางสาวภััทราวดีี	วััชรดิิลก	สำำ�นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
			
และพันธกิจสังคม
193. นางภารดีี	กาญจนเพ็็ชร
คณะแพทยศาสตร์์
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194. นางสาวมณทิิชา
นิิรััติิศััยกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
195. นางสาวมณรจิิต	จิิระพรศิิริิเทวััญ คณะแพทยศาสตร์์
196. นางมณีี	ส่่องสง
คณะแพทยศาสตร์์
197. นางมณีี	สัังข์์น้้อย
คณะแพทยศาสตร์์
198. นางสาวมนทิิรา	อิินทร์์แก้้ว	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
199. นางสาวมนสิิการ
สมิิตไมตรีี
คณะเศรษฐศาสตร์์
200. นางสาวมลลิิกา
อาญา
คณะแพทยศาสตร์์
201. นางมััณปภััสร์์
ใบโพธิ์์�ทอง
คณะแพทยศาสตร์์
202. นางสาวมััสหยา
วงษ์์หอมทอง
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
203. นางยุุพดีี	อุุดมพงษ์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
204. นางสาวยุุพเรช	พิิพััฒน์์พงศธร
คณะวิิทยาศาสตร์์
205. นางยุุพิิน	สุุขสัันต์์
คณะแพทยศาสตร์์
206. นางรณิิดา	อำำ�ภา
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
207. นางรสริิน	
เกื้้�อสกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
208. นางสาวระพีีพััชร	หิิรัันย์์ณรงค์์
คณะแพทยศาสตร์์
209. นางสาวรััชต์์วรรณ
ณ ตะกั่่�วทุ่่�ง
คณะแพทยศาสตร์์
210. นางรััชนีีวรรณ	นวลใย
คณะแพทยศาสตร์์
211. นางสาวรััชนีีวรรณ	ปััตตพััฒน์์	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
212. นางสาวรััตนา	จัันทร์์นวล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
213. นางสาวรุ่่�งประกาย
ธรานุุเวชน์์	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
214. นางสาวเรวดีี
เพชรศรีีเมืือง
คณะแพทยศาสตร์์
215. นางลาตีีฟะห์์	การดีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
216. นางสาวลิินดา
งามขึึม
คณะแพทยศาสตร์์
217. นางวชิิราภรณ์์	ปิิสิิตโร	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
218. นางสาววนััสนัันท์์	ฉััตรศิิริิวรางกููร	สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
219. นางวนิิดา	กาเหย็็ม	สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
220. นางวนิิดา	บุุญพร้้อม
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
221. นางสาววรรณีี	พููนสมบััติิ
คณะแพทยศาสตร์์
222. นางสาววราภรณ์์	รััศมีีผะกาย	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
223. นางสาววริิศรา	จัันทร์์แดง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
224. นางสาววริิษฐา
หะไร	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
225. นางวััชรวรรณ	ผดุุงพงษ์์
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
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226. นางวััชรีี	ผััดผล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
227. นางสาววัันจัันทร์์
มะนะโส
คณะแพทยศาสตร์์
228. นางสาววัันทนา
ศรีีเมืือง
คณะแพทยศาสตร์์
229. นางสาววาณััฐชยา	ผ่่องแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
230. นางสาววานิิดา
เต๊๊ะยอ
คณะแพทยศาสตร์์
231. นางวาสนา
วงศ์์ชนะ
คณะศิิลปศาสตร์์
232. นางวาสนา	สีีลาภเกื้้�อ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
233. นางสาววิิชุุตา
แก้้วนพรััตน์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
234. นางวิิภาพรรณ	อิินนุุรัักษ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
235. นางวิิภาภรณ์์	นวลเลิิศ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
236. นางสาววิิภาวดีี	ว่่องวรานนท์์
คณะแพทยศาสตร์์
237. นางสาววิิมลรััตน์์
แดงสุุวรรณ	บััณฑิิตวิิทยาลััย
238. นางวิิราพรรณ
แสงสาคร	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
239. นางสาววิิลาสิินีี
เลิิศตระกููล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
240. นางวิิไล	นกแก้้ว	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
241. นางสาววิิศรา
วรอััฐสิิน	
คณะแพทยศาสตร์์
242. นางสาวศรััญญา	จำำ�ปาทอง
คณะแพทยศาสตร์์
243. นางศลิิษา	สุุภชััยพานิิชพงศ์์ คณะแพทยศาสตร์์
244. นางสาวศศิิประภา	สัังขวััตร
คณะแพทยศาสตร์์
245. นางศิิริินธร	จัันทะมณีี
คณะแพทยศาสตร์์
246. นางศิิริินาถ
เพ็็ชรมีี
คณะแพทยศาสตร์์
247. นางสาวศิิริิพร
อาจณรงค์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
248. นางสาวศิิริิรััตน์์	กรอดสุุย	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
249. นางสาวศิิริิรััตน์์
ทองแก้้ว	สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
250. นางสาวศิิริิรััตน์์	นกบรรจง
คณะแพทยศาสตร์์
251. นางสาวศุุกลรััตน์์
แซ่่จึ่่�ง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
252. นางสลิิตตา	อิินทร์์แก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
253. นางสายฝน	
ไทยประดิิษฐ์์
คณะแพทยศาสตร์์
254. นางสายพิิณ
ทองโท
คณะแพทยศาสตร์์
255. นางสาวสายหยุุด	จัันทร์์ดอน	
คณะแพทยศาสตร์์
256. นางสาวส่่าหรีี	บุุญประสพ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
257. นางสำำ�เนา
ธรรมรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
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258. นางสิิรภััทร
เกตุุสุุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์์
259. นางสิิริิกาญจน์์
ไชยพููน	
คณะเศรษฐศาสตร์์
260. นางสาวสิิริิภััสสร
ยกทองมา
คณะแพทยศาสตร์์
261. นางสาวสิิวิินีีย์์	กัังพานิิช	
คณะแพทยศาสตร์์
262. นางสุุกััญญา	ดำำ�จุุติิ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
263. นางสาวสุุกััญญา	มุุกดามนต์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
264. นางสุุกััลยา
เหมมณีี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
265. นางสาวสุุกุุมา
เต็็มแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
266. นางสาวสุุจีีรา
แก้้วมณีี	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
267. นางสาวสุุเฉ่่ง
แซ่่ลิ่่�ม
คณะแพทยศาสตร์์
268. นางสาวสุุดา	รุ่่�งเรืืองณััฐกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
269. นางสาวสุุดาพร	กลัับสกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
270. นางสาวสุุดารััตน์์
เครืืองาม
คณะแพทยศาสตร์์
271. นางสุุธาวััลย์์
สงค์์สุุรตระกููล
คณะแพทยศาสตร์์
272. นางสุุธาสิินีี	บุุญดำำ�	
คณะแพทยศาสตร์์
273. นางสุุนัันทา
อมปาน	สำำ�นัักงานสภามหาวิิทยาลััย
274. นางสาวสุุพิิศ
เหรีียญรุ่่�งโรจน์์
คณะแพทยศาสตร์์
275. นางสาวสุุภรีี
เชาว์์วััชริินทร์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
276. นางสาวสุุภาพ	ชููบััณฑิิต
คณะนิิติิศาสตร์์
277. นางสาวสุุภาพร	วุุกถ้้อง
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
278. นางสาวสุุภาภััทร์์	วััชระสวััสดิ์์�
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
279. นางสุุมณฑา
พลด้้วง	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
280. นางสาวสุุมาลีี	อ้้นประวััติิ
คณะแพทยศาสตร์์
281. นางสุุรััญญา
ศรีีแสง
คณะแพทยศาสตร์์
282. นางสาวสุุรางค์์รััตน์์
สงจัันทร์์
คณะแพทยศาสตร์์
283. นางสาวสุุรีีย์์รััตน์์	อำำ�พัันสุุข	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
284. นางสาวสุุวพัันธ์์
ศรีีสวััสดิ์์�	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
285. นางสาวสุุวรรณนัันต์์	สุุพลวงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
286. นางสููไฮลา	ยี่่�สุ่่�นทรง
คณะแพทยศาสตร์์
287. นางสาวหทััยนัันท์์
ทองช่่วย
คณะแพทยศาสตร์์
288. นางสาวหฤทััย
สมบููรณ์์รุ่่�งโรจน์์	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
289. นางสาวห้้องขวััญ	อ่่องวุุฒิิวััฒน์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
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290. นางสาวอจิิมา
ไทยคง
คณะแพทยศาสตร์์
291. นางสาวอมรทิิพย์์
นิิลสม
โครงการจััดตั้้�ง
			
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
292. นางสาวอมรรััตน์์
แก้้วประสิิทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
293. นางอมรรััตน์์	จัันทนาอรพิินท์์
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
294. นางสาวอมรรััตน์์
ทองหนููนุ้้�ย
คณะแพทยศาสตร์์
295. นางอมรรััตน์์
ปานขาว	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
296. นางอรดีี
บรมพงศ์์พิิพััฒน์์ คณะแพทยศาสตร์์
297. นางสาวอรลัักษณ์์
เมืืองซุุม	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
298. นางสาวอรอนงค์์
ทวิิสุุวรรณ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
299. นางสาวอรอุุมา	ชััยโรจน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
300. นางสาวอรุุณลัักษณ์์	จิิระพงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
301. นางอ้้อมใจ
วงษ์์มณฑา
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
302. นางอััจฉรา	นาคครื้้�น	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
303. นางอััฉรีีย์์	กำำ�เนิิดไพรวััน	
คณะแพทยศาสตร์์
304. นางสาวอััญชลีี	พััฒนพัันธ์์ชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
305. นางอััญชิิสา	จิิตร์์เลขา	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
306. นางอาทิิยา
เอมเอก	
คณะแพทยศาสตร์์
307. นางสาวอาภรณ์์	จุุลบุุญญาสิิทธิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
308. นางสาวอามีีเนาะ	สััสดีีวงศ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
309. นางสาวอารมณ์์
สมใจนึึก	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
310. นางสาวอารีีย์์	พููลเกิิด
คณะแพทยศาสตร์์
311. นางสาวอำำ�นวย
โสภารััตน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์
312. นางอุุบล
ยอดราช	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
313. นางอุุไรวรรณ	กลัับแป้้น	
คณะแพทยศาสตร์์
314. นางอุุไรวรรณ	สำำ�ราญรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
315. นางอุุษณีีย์์	จิิรัันดร
คณะแพทยศาสตร์์
316. นางสาวอุุษณีีย์์
เจ๊๊ะมามะ
คณะแพทยศาสตร์์
317. นางอุุษา
ทองอุุปการ
คณะแพทยศาสตร์์
318. นางสาวเอมอร	สุุวรรณพิิวััฒน์์
คณะแพทยศาสตร์์
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รางวัล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายกิิจจา
จาระวรรณ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นายกิิตติิศัักดิ์์�
แก้้วเนีียม	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
นายเกรีียงไกร
หนููทองคำำ�	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
นายจอมสร้้างภููมิิ
พรหมประวััติิ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายจัักรพงค์์	กาญจนรััตน์์	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นายฐิิติิภััทร
นิิลทีีเลิิศ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นายทวีีศัักดิ์์�
หมานเม๊๊าะ
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นายธีีระยุุทธ์์
ประสมพงศ์์	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
นายนููรดีีน	วัันสุุไลมาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายเปาวฤทธิ์์�	ยุุโส้้	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายวรััญญูู	
ขวััญวิิชา	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายวิิญญูู	
โอชโร
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นายวิิษณุุ
เพชรประวััติิ	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
นายวิิษณุุ
เลิิศบุุรุุษ
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
นายศราวุุฒิิ
คงเหมาะ
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
นายสถาพร	สุุวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์
นายสนธยา
เมืืองโต	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นายสัันติิ
เส็็นหมาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีสุุชาติิ	บิินโต๊๊ะหีีม	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นายสุุวััฒน์์
อนัันตคุุณููปกร	สำำ�นัักการศึึกษาและนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
นายอนัันต์์	กาเดร์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นายอนัันต์์
ทองนวล	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
นายอภิิชาติิ	ตัันโลหะกุุล
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นายอานุุภาพ	พััฒนธิิติิกานต์์
คณะเภสััชศาสตร์์
นางสาวกนกวรรณ	บุุญเกิิด
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวกมลวรรณ
สะนนท์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวกาญจนา
ขวััญสง่่า
คณะแพทยศาสตร์์
นางกาญจนา	ขุ้้�ยยิ่่�น	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวกาญจนา
ไชยรััตน์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
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นางสาวกีีรััตยา
เจริิญมาก	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นางจวงจัันทร์์	วุุฒิิพัันธุ์์�	
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางสาวจารีีต้้า
สมุุหเสนีีโต	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นางสาวจารุุวรรณ	จัันทวงศ์์
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
นางสาวจิิรััฎฐา	ศิิริิวรรณ
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางจิิราภรณ์์
คงสุุข
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางจุุฑามาศ
สองแก้้ว	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
นางสาวฉััตรจา	ชููเศษ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวชารีีฟา
ละกะเต็็บ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวชุุติิมา	พัันละม้้าย
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวฐิิตาภา
เกีียรติิตระกููล	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
นางสาวฐิิติิมา	นามจัันทร์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางณััฐิิดา
เข็็มทอง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นางสาวตะวััน	คุุณพิิพััฒน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวทิิพวรรณ
ณ พััทลุุง	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นางสาวนภััสศััย	พุุทธรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวนาซีีมะห์์
อาลีี
คณะวิิทยาการอิิสลาม
นางสาวนิิยะดา	ปิิริิยะ
คณะแพทยศาสตร์์
นางประภััสสร	ปััญโญ
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวปรีียาภรณ์์
เดชอรััญ
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปิิยนาฏ	
ศรีีแก้้ว
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวพรพรรณ	ดิิษฐวงค์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นางสาวพรรณีี
สอาดฤทธิ์์�	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางพััชริินทร์์
เทพสุุวรรณ
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
นางเพลิินจิิตร
ไหมสวััสดิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางมณฑิิรา
แววทองคำำ�	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวมนสิิการ
เปรมปราชญ์์	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตปััตตานีี
นางสาวมลฤดีี
แซ่่แต้้	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตภููเก็็ต
นางมาลิิณีี	รัักษา	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางสาวรุุจิิรา
เลขาลาวััณย์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางฤชากร	สุุขพัันธุ์์�	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวลัักขณา	ฉุ้้�นทิ้้�ง
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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นางวาทิินีี
อสััมภิินวััฒน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาววิิชุุตา	จ่่าวิิสููตร
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาววิินาพร	ชััยเพชร
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาววิิรุุยา	ชิินการสวััสดิ์์�
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาววิิลาสิินีี	บุุญเรืือง	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางวีีรภััทรา
เนีียมคง
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวศรััณยา
เอี่่�ยมดุุษฎีีบััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์
นางศิิริินาถ	บุุญเลิิศ
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางสาวศิิริิพัันธ์์	มีีนุ่่�น	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวศุุภาภรณ์์
หนููฟอง
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวสกาวเดืือน	อุ้้�ยเอ้้ง	สำำ�นัักวิิจััยและพััฒนา
นางสารภีี
พรมดำำ�	
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวสุุธิิกา
วาระหััส
คณะรััฐศาสตร์์
นางสุุนิิษา	ตัันติินราวััฒน์์
คณะแพทยศาสตร์์
นางสุุปราณีี	อุุบลจิินดา	สำำ�นัักนวััตกรรมดิิจิิทััลและระบบอััจฉริิยะ
นางสาวสุุพรรษา	บุุญเกื้้�อ	สำำ�นัักงาน วิิทยาเขตตรััง
นางสาวสุุลาวััลย์์	สุุขลิ้้�ม	สำำ�นัักงานวิิทยาเขตตรััง
นางอ่่อนนุุช	
ศรีีจัันทร์์
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางอาริินีี
ทองคง
คณะการแพทย์์แผนไทย
นางสาวอุุไรวรรณ
แก้้วศรีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
นางฮััฟซะฮ์์
หยาหยีี
คณะแพทยศาสตร์์
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รางวัล
อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2563
1. รองศาสตราจารย์์อาทิิตย์์ อิินทรสิิทธิ์์�
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
2. รองศาสตราจารย์์ศุุภศิิลป์์ มณีีรััตน์์
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านการวิจัย
		
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ศาสตราจารย์์รวีี เถีียรไพศาล
หน่วยงาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เจะอัับดุุลเลาะ เจ๊๊ะสอเหาะ
หน่วยงาน	
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. อาจารย์์กรกช วิิจิิตรสงวน เจ็็ดวรรณะ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย์์วราห์์ ยืืนยงวิิวััฒน์์
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
7. รองศาสตราจารย์์กิิติิญา วงษ์์คำำ�จัันทร์์ โอราน
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
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8. รองศาสตราจารย์์กิิติิญา วงศ์์คำำ�จัันทร์์ โอราน
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ชื่อผลงาน	
สารผสมจาก Salmonella phage เพื่อควบคุมเชื้อ Salmonella ในไก่
		
และผลิตภัณฑ์อาหาร
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตรีีชาติิ เลาแก้้วหนูู
หน่วยงาน	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
	ชื่อผลงาน	
โครงการตรังเวอนาดอค
10. คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ทีม
1. การยางแห่งประเทศไทย
		
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
3. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
		
4. ศูนย์ โลหะและวัสดุแห่งชาติ
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ
	ชื่อผลงาน	
โครงการ Coaching โรงงานอุตสาหกรรมยาง
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฤสา แม็็คแนล  และคณะ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ
	ชื่อผลงาน	
โครงการบริการวิชาการ : ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ
		ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
12. รองศาสตราจารย์์สวััสดีี ยอดขยััน
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งต�ำรา
	ชื่อผลงาน	
วิธีคลื่นไหวสะเทือน : ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์
13. รองศาสตราจารย์์ชิิดชนก ลีีธนะกุุล
หน่วยงาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งหนังสือ
	ชื่อผลงาน	ชีววิทยาทางทันตกรรมจัดฟัน : หลักการและองค์ความรู้ ใหม่
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14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิราภรณ์์ อััจฉริิยะเสถีียร และรองศาสตราจารย์์ยุุวติิยา ปลอดภััย
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล	ผลงานดีีเด่่น สาขาการแต่่งหนัังสืือ
	ชื่่อผลงาน	
โรคของหููชั้้�นกลาง
15. อาจารย์์ยศถกล โกศลเหมมณีี
หน่วยงาน	
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ได้รับรางวัล	ผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
	ชื่อผลงาน	
เพลง เจ้าฟ้าแห่งสยาม

34

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
ของคณะ/หน่วยงาน
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
ของคณะ/หน่วยงาน ประจ�ำปี 2563
1. รองศาสตราจารย์์ประภาพร บุุญมีี
หน่วยงาน	
คณะเภสัชศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
2. รองศาสตราจารย์์วรางคณา กีีรติิชนานนท์์
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
3. รองศาสตราจารย์์วิิกลม ธีีรภาพขจรเดช
หน่วยงาน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นเรศ ซ่่วนยุุก
หน่วยงาน	
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นััฐ ตััณศิิลา
หน่วยงาน	
คณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิธิินาถ แซ่่ตั้้�ง
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิินดา คงเจริิญ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
8. อาจารย์์สมพร นิิลมณีี
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
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9. รองศาสตราจารย์์วิิภา แซ่่เซี้้�ย
หน่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุวนาถ ทองสองยอด
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการสื่อสาร
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิระวััฒน์์ ตัันสกุุล
หน่วยงาน	
คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
12. อาจารย์์สิิริิภััทร์์ โชติิช่่วง
หน่วยงาน	
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
13. อาจารย์์สุุรนััย ช่่วยเรืือง
หน่วยงาน	
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
14. อาจารย์์สุุกำำ�พล จงวิิไลเกษม
หน่วยงาน	
คณะเศรษฐศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน
15. ศาสตราจารย์์พีีระพงศ์์ ทีีฆสกุุล
หน่วยงาน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการวิจัย
		
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16. รองศาสตราจารย์์พรชััย สถิิรปััญญา
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการวิจัย
		
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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17. รองศาสตราจารย์์ศรีีสุุรางค์์ สุุทธปรีียาศรีี
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
18. รองศาสตราจารย์์จรััสศรีี นวลศรีี
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
19. รองศาสตราจารย์์ชััชชััย พุุทซ้้อน
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
20. รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
21. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรีียา แก้้วพิิมล
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
22. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปริินุุช ชุุมแก้้ว
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
23. รองศาสตราจารย์์กรรณิิการ์์ สหกะโร
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการวิิจััย
		
สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
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24. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภาสกร ธรรมโชติิ
หน่วยงาน	
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการวิจัย
		
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรวรรณ หนููแก้้ว
หน่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการวิจัย
		
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26. รองศาสตราจารย์์โอภาส พิิมพา
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
27. รองศาสตราจารย์์จำำ�เป็็น อ่่อนทอง
หน่วยงาน	
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
28. รองศาสตราจารย์์กาญจน์์สุุนภััส บาลทิิพย์์
หน่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
29. รองศาสตราจารย์์พััชริินทร์์ ภัักดีีฉนวน
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
30. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
31. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จัันทกานต์์ ทวีีกุุล
หน่วยงาน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของคณะ/หน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการ
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32. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พรพรรณ ศรีีพรสวรรค์์
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
33. อาจารย์์ภััทรศศิิร์์ เหล่่าจีีนวงค์์
หน่่วยงาน	
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
34. อาจารย์์อรวรรณ แซ่่ลิ่่�ม
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
35. อาจารย์์มณฑิิรา เอีียดเสน
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
36. อาจารย์์เลอลัักษณ์์ บุุญล้ำำ��
หน่่วยงาน	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
37. อาจารย์์ปทิิดา โมราศิิลป์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านการบริิการวิิชาการ
38. อาจารย์์มณีีเนตร พวงมณีี
หน่่วยงาน	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
39. อาจารย์์ธีีราธร ลำำ�เนาครุุฑ
หน่่วยงาน	
คณะวิิเทศศึึกษา
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
40. อาจารย์์ขรรค์์ชััย วงษ์์ชนะ
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
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41. อาจารย์์พรพิิมล เชื้้�อดวงผุุย
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
42. อาจารย์์มณฑิิรา เอีียดเสน
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
43. อาจารย์์จริิยภััทร รััตโณภาส
หน่่วยงาน	
คณะเศรษฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
44. อาจารย์์กรกช มะลิิวรรณกุุล
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างของคณะ/หน่่วยงาน ด้้านกิิจการนัักศึึกษา
45. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อโนมา ธิิติิธรรมวงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
46. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อาทิิตยา นิิตย์์โชติิ
หน่่วยงาน	วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
47. รองศาสตราจารย์์ภููวดล ธนะเกีียรติิไกร
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
48. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เกษมสิิริิ จัันทรโชติิ
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
49. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เพ็็ญศิิริิ เอกจิิตต์์
หน่่วยงาน	
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
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50. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรมิินทร์์ เณรานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
51. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพงศ์์ ทองเทพ
หน่่วยงาน	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
52. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มานิิตา วิิทยารััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
53. อาจารย์์สุุพััฒธณา สุุขรััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
54. อาจารย์์ณััฐพล บุุญนำำ�
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
55. อาจารย์์พััชรวลััย ใจสมุุทร
หน่่วยงาน	
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
56. อาจารย์์วิิไลพร สมานกสิิกรณ์์
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน	
57. อาจารย์์ปฏิิมาพร ปลอดภััย
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
58. อาจารย์์ศัักดา ขจรบุุญ
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
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59. อาจารย์์ธิิดารััตน์์ นาคบุุตร
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ตััวอย่่างรุ่่�นใหม่่ของคณะ/หน่่วยงาน
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งานคุณค่า
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รางวััล
ผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์
ของมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF)
ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
และผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์
ของอัังกฤษ (UK-PSF) ระดัับ Senior Fellow

รางวัล
ผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)
และผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์ของอัังกฤษ (UK-PSF)
ระดัับ Senior Fellow
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ นพ.กฤษณะ สุุวรรณภููมิิ
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จารุุวรรณ กฤตย์์ประชา
หน่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
3. อาจารย์์ณติิกา ไชยานุุพงศ์์
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐพล บุุญนำำ�
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตรีีชาติิ เลาแก้้วหนูู
หน่วยงาน	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธเนศ ปานรััตน์์
หน่วยงาน	
วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
7. อาจารย์์นวลนุุช เขีียวหวาน
หน่วยงาน	
คณะวิเทศศึกษา
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
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8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ มณีีมััย
หน่วยงาน	
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััตนา เวทย์์ประสิิทธิ์์�
หน่วยงาน	
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ลััพณา กิิจรุ่่�งโรจน์์
หน่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
11. รองศาสตราจารย์์วัันดีี สุุทธรัังษีี
หน่วยงาน	
ส�ำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
12. รองศาสตราจารย์์ศิิริิลัักษณ์์ บางโชคดีี
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรุุณีีวรรณ บััวเนี่่�ยว
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการสื่อสาร
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
14. รองศาสตราจารย์์อาทิิตย์์ อิินทรสิิทธิ์์�
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล
PSU-TPSF/UK-PSF
15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โอภาส เกาไศยาภรณ์์
หน่่วยงาน	
คณะศึึกษาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF/UK-PSF
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รางวััล
ผู้้�ผ่่านการประเมิินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์์
ของมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (PSU-TPSF) ระดัับสามััตถิิยาจารย์์ (Scholarly Teacher)
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์งามจิิตร์์ ภััทรวิิทย์์
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
2. อาจารย์์จารุุทรรศน์์ แอนริิทช์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
3. รองศาสตราจารย์์จารุุริินทร์์ ปิิตานุุพงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
4. รองศาสตราจารย์์จิิตเกษม สุุวรรณรััฐ
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชััยนัันต์์ ไชยเสน
หน่่วยงาน	
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เทอดพงศ์์ ทองศรีีราช
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
7. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
8. รองศาสตราจารย์์วรางคณา กีีรติิชนานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
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9. อาจารย์์วาสนา บุุญแสวง
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วีีรพงศ์์ วััฒนาวนิิช
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีลา สำำ�เภา
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
12. ศาสตราจารย์์สมจิิตร์์ จารุุรััตนศิิริิกุุล
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
13. รองศาสตราจารย์์สุุกััญญา เธีียรวิิวััฒน์์
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
PSU-TPSF
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รางวััล
รางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิพี่่�เลี้้�ยงอาจารย์์ใหม่่
ปีี 2560-2564

รางวัล
รางวััลยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิพี่่�เลี้้�ยงอาจารย์์ใหม่่ ปีี 2560-2564
1. รองศาสตราจารย์์จรงค์์พัันธ์์ มุุสิิกะวงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คััมภีีร์์ พ่่วงทอง
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธาทิิพย์์ สิินยััง
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 3 อาจารย์์เชาวนา ยี่่�รงค์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณชพงศ จัันจุุฬา
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์จิิรััชยา เจีียวก๊๊ก
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรััยยา สุุไลมาน
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุโสบ บุุญสุุข
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศิิริิวรรณ ขจรกสิิรััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์รััตนศัักดิ์์� เหมะ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ณััฐพร ทองศรีี
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 3 อาจารย์์กฤษฎา พวงสุุวรรณ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
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5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์หาญศึึก บุุญเชิิด
หน่่วยงาน	
คณะเทคนิิคการแพทย์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�ขั้้�นสููง
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุธิิชา จัันทะ
หน่่วยงาน	
คณะเทคนิิคการแพทย์์
6. รองศาสตราจารย์์อรมาศ สุุทธิินุ่่�น
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คััมภีีร์์ พ่่วงทอง
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
7. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นริิสรา นุุธรรมโชติิ
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
8. รองศาสตราจารย์์อััญชนา ประเทพ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธิินีี สิินุุธก
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไชยวััฒน์์ รงค์์สยามานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธิินีี สิินุุธก
หน่่วยงาน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
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10. รองศาสตราจารย์์สนั่่�น ศุุภธีีรสกุุล
หน่่วยงาน	
คณะการแพทย์์แผนไทย
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธััญญลัักษณ์์ ศิิริิยงค์์
หน่่วยงาน	
คณะการแพทย์์แผนไทย
11. ศาสตราจารย์์พีีระพงศ์์ ทีีฆสกุุล
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ระชา เดชชาญชััยวงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
12. รองศาสตราจารย์์สุุเมธ พรหมอิินทร์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรฎา มาตยากร
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สรวััฒน์์ ทองสงวน
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กฤตธีี เดชยง
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
14. รองศาสตราจารย์์ก่่องกาญจน์์ กิิจรุ่่�งโรจน์์
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รชนิิภาส สุุแก้้ว สมััครธำำ�รงไทย
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
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15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มณีี วิิทยานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รชนิิภาส สุุแก้้ว สมััครธำำ�รงไทย
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์ธนศัักดิ์์� แซ่่เลี่่�ยว
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อดิิศา เบญจรััตนานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ซููฮาดา หีีมเบ็็ญสััน
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
17. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รุุสลััน อุุทััย
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประเสริิฐ ผัันแปร
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
18. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิติิ มณีีกาญจน์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประทุุมทิิพย์์ ทองเจริิญ
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
19. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ มณีีมััย
หน่่วยงาน	
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
ได้้รัับรางวััล
เข็็มทองคำำ�
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์รััชนีี ชุุมนิิรััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
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20. รองศาสตราจารย์์จำำ�เป็็น อ่่อนทอง
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์เจษฎา โสภารััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์จัักรกฤษณ์์ พููนภัักดีี
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
21. รองศาสตราจารย์์อรััญ งามผ่่องใส
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กราญ์์จนา ถาอิินชุุม
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
22. รองศาสตราจารย์์นริิศ ท้้าวจัันทร์์
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กราญ์์จนา ถาอิินชุุม
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
23. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุทธพงษ์์ สัังข์์น้้อย
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์เอกนริินทร์์ รอดเจริิญ
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
24. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นเรศ ซ่่วนยุุก
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นััทท์์ นัันทพงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
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25. ศาสตราจารย์์อมรรััตน์์ พงศ์์ดารา
หน่่วยงาน	
คณะเทคนิิคการแพทย์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์เอกราช นวลละออง
หน่่วยงาน	
คณะเทคนิิคการแพทย์์
26. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์แสงอรุุณ อิิสระมาลััย
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กนกวรรณ หวนศรีี
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
27. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภููธร แคนยุุกต์์
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปวีีณา วงศ์์วิิทย์์วิิโชติิ
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
28. รองศาสตราจารย์์อุุปถััมภ์์ มีีสวััสดิ์์�
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ล้้อมพงศ์์ กลิ่่�นนาวีี
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
29. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ลััดดา ปรีีชาวีีรกุุล
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ชิินพงศ์์ อัังสุุโชติิเมธีี
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
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30. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิไลวรรณวดีี หุุตะเมขลิิน
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นิิฟารีีดา เสมอภพ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
31. รองศาสตราจารย์์วิิไลวรรณ โชติิเกีียรติิ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สิิรวิิชญ์์ อิิทธิิโสภณพิิศาล
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
32. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชิิตนนท์์ บููรณชััย
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์เพราพิิมพ์์ ลิ่่�มสกุุล
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
33. รองศาสตราจารย์์ประภาศ เมืืองจัันทร์์บุุรีี
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สลิิตา เพชรสัังข์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
34. รองศาสตราจารย์์วิิกลม ธีีรภาพขจรเดช
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อภิิเดช บููรณวงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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35. รองศาสตราจารย์์คณดิิถ เจษฎ์์พััฒนานนท์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อภิิเดช บููรณวงศ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
36. รองศาสตราจารย์์ธเนศ รััตนวิิไล
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ชุุกรีี แดสา
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
37. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุภาพรรณ ไชยประพััทธ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ชุุกรีี แดสา
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
38. รองศาสตราจารย์์ณััฎฐา จิินดาเพ็็ชร์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วสัันต์์ จัันทรโชติิ
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
39. รองศาสตราจารย์์ภาณุุมาส คำำ�สััตย์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วสัันต์์ จัันทรโชติิ
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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40. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิษณุุ ราชเพ็็ชร
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วีีรเดช กีีรติิธนวิิทย์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
41. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สมใจ จัันทร์์อุุดม
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วีีรเดช กีีรติิธนวิิทย์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
42. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เสาวคนธ์์ วััฒนจัันทร์์
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ธนศัักดิ์์� แซ่่เลี่่�ยว
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
43. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฐะปะนีีย์์ เทพญา
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์นวพล แก้้วสุุวรรณ
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
44. รองศาสตราจารย์์วัันวิิศาข์์ งามผ่่องใส
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 อาจารย์์ปิิตุุนาถ หนููเสน
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 อาจารย์์พิิชญานิิภา พงษ์์พานิิช
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
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45. รองศาสตราจารย์์ปิ่่�น จัันจุุฬา
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปิิตุุนาถ หนููเสน
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
46. รองศาสตราจารย์์สุุธา วััฒนสิิทธิ์์�
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์พิิชญานิิภา พงษ์์พานิิช
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
47. รองศาสตราจารย์์อยุุทธ์์ นิิสสภา
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์รุ่่�งรััตน์์ แซ่่หยาง
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
48. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชนิินัันท์์ พรสุุริิยา
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ณััฐพััชร์์ ศรีีหะนััลต
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
49. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อภิิญญา รััตนไชย
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปองพชร ธาราสุุข
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
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50. ศาสตราจารย์์สมปอง เตชะโต
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปััทมาวดีี คุุณวััลลีี
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
51. รองศาสตราจารย์์วิิชััย หวัังวโรดม
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปััทมาวดีี คุุณวััลลีี
หน่่วยงาน	
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
52. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วัันธณีี วิิรุุฬห์์พานิิช
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ปิิยธิิดา เทพประดิิษฐ์์
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
53. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรวรรณ หนููแก้้ว
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กรวิิกา บวชชุุม
หน่่วยงาน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
54. รองศาสตราจารย์์มนตรีี มีีเนีียม
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์จตุุพร เพชรบููรณ์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
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55. รองศาสตราจารย์์วรรณนะ หนููหมื่่น
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์วิิฑููรย์์ เมตตาจิิตร
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
56. รองศาสตราจารย์์เข็็มทอง สิินวงศ์์สุุวััฒน์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กรศัักย์์ ตัันติิวิิชช์์
หน่่วยงาน	
คณะศิิลปศาสตร์์
57. ศาสตราจารย์์ดำำ�รงศัักดิ์์� ฟ้้ารุ่่�งสาง
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ยงยุุทธ์์ เทพรััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
58. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ เบ็็ญฤทธิ์์�
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์สุุวรา แก้้วนุ้้�ย
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
59. รองศาสตราจารย์์สามารถ ทองเฝืือ
หน่่วยงาน	
คณะรััฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
หน่่วยงาน	
คณะรััฐศาสตร์์
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60. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ ต่่วนศิิริิ
หน่่วยงาน	
คณะรััฐศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์อัันวาร์์ กอมะ
หน่่วยงาน	
คณะรััฐศาสตร์์
61. อาจารย์์ปุุญชิิดา แสนพิิทัักษ์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิเทศศึึกษา
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
Mr.Kim Youngsu
หน่่วยงาน	
คณะวิิเทศศึึกษา
62. อาจารย์์เนติิมา บููรพาศิิริิวััฒน์์
หน่่วยงาน	
คณะวิิเทศศึึกษา
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
Mr.Kim Youngsu
หน่่วยงาน	
คณะวิิเทศศึึกษา
63. ศาสตราจารย์์มงคล เตชะกำำ�พุุ
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ไดััรัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 1 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มานิิตา วิิทยารััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
อาจารย์์ใหม่่ รายที่่� 2 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สฤษฎิ์์�วิิชญ์์ ปััญญาบริิบาลบ์์
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
64. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุมิิตร ดุุรงค์์พงศ์์ธร
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กฤตธีี เดชยง
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
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65. รองศาสตราจารย์์เจนนุุช ว่่องธวััชชััย
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศศิิภา จัันทร์์ขจร
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
66. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีรวััฒน์์ ธาราศานิิต
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์ณรงค์์ ทิิพธนวััฒนะ
หน่่วยงาน	
คณะสััตวแพทยศาสตร์์
67. รองศาสตราจารย์์สายใจ ตััณฑนุุช
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กิิรณา ขัันติิโกสุุม
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
68. ศาสตราจารย์์บุุญเลิิศ กู้้�เกีียรติิตระกููล
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
ประกาศนีียบััตร
อาจารย์์ใหม่่
อาจารย์์กิิรณา ขัันติิโกสุุม
หน่่วยงาน	
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
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รางวัล
บุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
บุุคลากรดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ประจำำ�ปีี 2563
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2563
กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ
1.1 ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
			 ได้แก่ ศาสตราจารย์ธีระพล ศรีชนะ  คณะเภสัชศาสตร์
		
1.2 ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต�ำแหน่งอาจารย์
			 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน
		
2.1 ต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
			 - ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ระดับช�ำนาญการ
			 ต�ำแหน่งประเภททั่วไป
			 - ระดับช�ำนาญงานพิเศษ
			 ได้แก่ นายพัน ยี่สิ้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
2.2
			
			
			
			

ต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ระดับปฏิบัติการ
ต�ำแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน ระดับช�ำนาญงาน
ได้แก่ นางกนิษฐา คงแก้ว  คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจ�ำ
		 ได้แก่ นายขันติ จันทวงศ์  ส�ำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
กลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้
		 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
นางสาวโสรยา สิงสาโร คณะวิทยาศาสตร์

68

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน
ประจ�ำปี 2563
กลุ่มที่ 1.1 ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
1. ศาสตราจารย์์ดวงพร คัันธโชติิ
2. ศาสตราจารย์์ทิิพวรรณ เลีียบสื่่อตระกููล
3. ศาสตราจารย์์เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
4. ศาสตราจารย์์ศศิิธร พุุมดวง
5. รองศาสตราจารย์์อารีีย์์ ชููดำำ�	
6. รองศาสตราจารย์์เสาวลัักษณ์์ รุ่่�งตะวัันเรืืองศรีี
7. รองศาสตราจารย์์สุุชาดา ทิิพย์์มนตรีี
8. Assoc. Prof. Seppo Juhani Karrila
		

คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร์์
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
คณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 1.2 ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต�ำแหน่งอาจารย์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััญชนา สิินธวาลััย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภููวดล ธนะเกีียรติิไกร
คณะวิิทยาศาสตร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรีียา แก้้วพิิมล
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุวิิทย์์ สุุวรรณโณ
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภาสกร ธรรมโชติิ
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรััณยูู ใคลคลาย
คณะวิิทยาศาสตร์์
		
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อุุมาพร ปุุญญโสพรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์์
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อซีีส นัันทอมรพงศ์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธเนศ ปานรััตน์์	วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประวิิทย์์ คงจัันทร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีลา สำำ�เภา
คณะแพทยศาสตร์์
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เจะอัับดุุลเลาะ เจ๊๊ะสอเหาะ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
13. อาจารย์์กำำ�ธร เกิิดทิิพย์์
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
14. อาจารย์์ปฏิิมาพร ปลอดภััย
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
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กลุ่มที่ 2.1 ต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
		
- ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ระดับช�ำนาญการ
ต�ำแหน่งประเภททั่วไป
		
- ระดับช�ำนาญงานพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวผุุสดีี มุุหะหมััด
คณะวิิทยาศาสตร์์
นางน้ำำ��ทิิพย์์ แก้้ววิิชิิต
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวดวงพร วงษ์์สวััสดิ์์�	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นางเบญจนาฏ ดวงจิิโน	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
นางสุุภาณีี ชนะวีีรวรรณ
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นายอดุุลย์์ เบ็็ญนุ้้�ย
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
นายสุุธรรม อำำ�พะมะ
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางสาวดวงแข มณีีนวล
คณะเภสััชศาสตร์์
นางปาริิดา จัันทร์์สว่่าง
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเขมณััฏฐ์์ มาศวิิวััฒน์์
คณะศิิลปศาสตร์์
นายสุุรศัักดิ์์� สุุวลัักษณ์์	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นางณััฏฐนัันท์์ โรจน์์สกุุลกิิจ	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตปััตตานีี
นายสุุริิยัันต์์ บุุญเลิิศวรกุุล	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตตรััง
นายสุุชััญญ์์ พฤกษวััลต์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
นางวาสนา สีีลาภเกื้้�อ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นางสาวจัันทิิมา จริิยวััตกุุล	สำำ�นัักวิิทยบริิการ

กลุ่มที่ 2.2 ต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
		- ระดับปฏิบัติการ
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต�ำแหน่งประเภททั่วไป

- ระดับปฏิบัติงาน ระดับช�ำนาญงาน

นายวิิศรุุต พวยพุ่่�ง
นายกิิจจา จาระวรรณ
นางณิิชชา นิิลรััตน์์
นางสาววนิิดา แก้้วสีีดำำ�	
นางสาวพิิมพ์์วิิภา แพรกหา
นางสมนึึก วีีระวรรณโณ

คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
คณะเทคนิิคการแพทย์์
คณะการแพทย์์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์์
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

กลุ่มที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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นายโสธร เดชนคริินทร์์
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางสาวกวิิสรา ขวััญแก้้ว	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นางสาวสุุรีีย์์วััลย์์ มุุสิิกพัันธุ์์�	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตปััตตานีี
นางณััฐธยาน์์ ถิ่่�นพัันธุ์์�	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
นายกิิตติิศัักดิ์์� ประชุุมทอง
คณะวิิทยาการสื่่อสาร
นางสาวมััสหยา วงษ์์หอมทอง
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
นายกรกช สวััสดิ์์�ชููแก้้ว
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
นายยามููดิิน สาและ
คณะวิิทยาการอิิสลาม
นางสาวเพลิินใจ โภชนกิิจ
คณะรััฐศาสตร์์
นางสาวจงรัักษ์์ ศรีีจัันทร์์งาม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นางพััชริินทร์์ เทพสุุวรรณ
สถาบัันวััฒนธรรมศึึกษากััลยาณิิวััฒนา
นางสาวปิิยกานต์์ ชููช่่วย	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
นางสาวกานตรััตน์์ ชุุมคง	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตตรััง
นางจุุฑามาศ สองแก้้ว	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตภููเก็็ต
นายจัักรพงค์์ กาญจนรััตน์์	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
นางสาวสุุดารััตน์์ ภู่่�พงษ์์
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
นางสาวเสาวลัักษณ์์ สงวนคำำ�	
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
นางสาววรนุุช ญาณศัักดิ์์�	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
นายชาตรีี คงสมบููรณ์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ต�ำแหน่งลูกจ้างประจ�ำ
นายภููวเนศวร์์ วััดจััง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นายณััฐภาส เพ็็ชรมงคล
คณะแพทยศาสตร์์
นายแขม ล่่องนภา
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นางติ๋๋�ว ภููมิิพััฒน์์	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
นายสวััสดีี จัันทโร	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นางบำำ�เพ็็ญ พัันธ์์มะโน	
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นายสามารถ มีีสุุข
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
นางชุุลีี ทองแกมแก้้ว
คณะพยาบาลศาสตร์์
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กลุ่มที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ต�ำแหน่งพนักงานเงินรายได้
นายวิิทยา สิิงห์์ขรณ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายพรทวีี จัันทร์์สีีทอง
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นายสุุวิิชาญ เตีียวสกุุล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสิิริิพร จารุุกิิตติ์์�สกุุล
คณะการแพทย์์แผนไทย
นายสุุรการณ์์ ก้้าหมััน	
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางนิิธญา โอบอ้้วน	
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
นายสัันติิ เกลาแก้้ว	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตหาดใหญ่่
นายทวีีพงษ์์ ยุุนุ๊๊�	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตปััตตานีี
นายสิิรดนััย สุุหลง
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
นางมีีน๊๊ะ แฉะ	สำำ�นัักส่่งเสริิมและบริิการวิิชาการ
นางสาวลาตีีปะ แวเล๊๊าะ	สำำ�นัักวิิทยบริิการ
นายภาษััณ แซ่่หลี้้�	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตภููเก็็ต
นางสาวโภไคย เฮ่่าบุุญ
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม
นายเอกสิิทธิ์์� เอกเพชร	สำำ�นัักงานอธิิการบดีี วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน
ประจ�ำปี 2564

รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน ประจ�ำปี 2564
1. รองศาสตราจารย์์ชััชชััย พุุทซ้้อน	
2. รองศาสตราจารย์์ธนิิยา เกาศล
3. รองศาสตราจารย์์ประสิิทธิ์์� วุุฒิิสุุทธิิเมธาวีี
4. รองศาสตราจารย์์พรชััย สถิิรปััญญา
5. รองศาสตราจารย์์อุุมาพร มุุณีีแนม
6. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เชิิดชััย อุุดมพัันธ์์
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณปรััชญ์์ บุุญวาศ
8. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ดวงแขฑิิตา กาญจนโสภา
			
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธนาคม เปรมประภา
10. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิทััศน์์ เพราแก้้ว
			
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิธิิ ทะนนท์์
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรััตถ พรหมมีี
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปััญญยศ ไชยกาฬ
14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ มณีีมััย
15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พิิม เดอะ ยง
16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พุุมรีี อรรถรััฐเสถีียร
17. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภาณุุวััฒน์์ ภัักดีีอัักษร
18. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มููหััมมััดมัันซููร หมััดเร๊๊าะ
19. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััญชนา สิินธวาลััย
20. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิมลมาศ ปฤชากุุล
21. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วุุฒิิพงษ์์ แสงมณีี
22. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศิิรุุษา กฤษณะพัันธุ์์�	
			
23. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิริิรััตน์์ เกีียรติิปฐมชััย
24. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุภาพร โรยมณีี
25. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรััยยา สุุไลมาน	
26. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อภิิภพ กฤษณีีไพบููลย์์
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คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะแพทยศาสตร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
คณะวิิเทศศึึกษา
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรรััตน์์ กาญจนวนิิชกุุล
คณะแพทยศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อารีีย์์ฏา ถิิรสััตยาพิิทัักษ์์
คณะการบริิการและการท่่องเที่่�ยว
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อุุษณีีย์์ บุุญศรีีรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์ดาวลดา คงกัับพัันธ์์
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์ตรีีชฎา วิิสารทพงศ์์
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์ประภากร กลัับกลาย
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์บุุษกร โกมลตรีี		
คณะศิิลปศาสตร์์
อาจารย์์พธสน ใจห้้าว		
คณะศิิลปศาสตร์์
อาจารย์์สมฤดีี คงพุุฒ		
คณะศิิลปศาสตร์์
อาจารย์์สุุวิิกรานต์์ วงศ์์ประไพโรจน์์
คณะแพทยศาสตร์์
อาจารย์์สุุไฮดาร์์ แวเตะ		
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
อาจารย์์อภิิญญา จงวััฒนไพบููลย์์
คณะศิิลปศาสตร์์
อาจารย์์อััญชนา รัักทอง		
คณะศิิลปศาสตร์์
Mr.Mitchell Atkins		
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
นางกรกนก ยอดถนน		
คณะแพทยศาสตร์์
นางสาวจงจิิต ราชยอด		สำำ�นัักงานอธิิการบดีี
นางสาวจัันเพ็็ญ ทองนิ่่�ม		
คณะแพทยศาสตร์์
นางจีีระวรรณ ช่่วยนุุกููล		
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
นางสาวดวงเพ็็ญ พรหมบริิรัักษ์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
นายทนง จิินดาวงค์์		
คณะแพทยศาสตร์์
นายทวีีผล เกษรเกศรา		
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางสาวธีีรนิิตย์์ ฉั่่�วสุุวรรณแก้้ว
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางเบญจวรรณ ทองขาว		
คณะแพทยศาสตร์์
นายประเสริิฐ ม่่วงจัันทร์์		
คณะพยาบาลศาสตร์์
นางพิิไลวรรณ เมืืองหนูู		
คณะแพทยศาสตร์์
นายไพบููลย์์ บุุญถวิิล		
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
นางภาวดีี เพชรแก้้ว		
คณะแพทยศาสตร์์
นายรอมลีี มะยีีแต		
คณะศึึกษาศาสตร์์
นางสาวละไม เรืืองสม		
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นางวรรณา นกหมุุด		
คณะแพทยศาสตร์์
นางวิิตชุุณีีย์์ ศรีียะพัันธ์์		
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นายสมศัักดิ์์� เพิ่่�มพููล		
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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59. นางสาวสริินทีี ศุุภรพิิพััฒน์์
60. นางอภิิญญา อนุุวรรค		
61. นางสาวอรพิินท์์ ไชยสวััสดิ์์�
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คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์
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รางวัล
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ�ำปี 2563

รางวัล
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ�ำปี 2563
1. ด้านวิชาชีพดีเด่น
ได้แก่ นายสมศักดิ์ บัวทิพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านบริหารดีเด่น
ได้แก่ นางลักษมี สารบรรณ   คณะแพทยศาสตร์
3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
ได้แก่ นางกนิษฐา คงแก้ว   คณะแพทยศาสตร์
4. ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น
ได้แก่ นายขันติ จันทวงศ์   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี
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The Blue Jacket 2021

รางวัล
The Blue Jacket 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
ผลงาน	
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
		
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
		
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2563
		
จาก ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2563

รางวัล
เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2563
1. รางวััลระดัับดีี ประเภทศููนย์์วิิจััยความเป็็นเลิิศ
ได้้แก่่	ศููนย์์วิิจััยความเป็็นเลิิศเทคโนโลยีีชีีวภาพเกษตร และทรััพยากรธรรมชาติิ ระยะที่่� 3
		
ศาสตราจารย์์สมปอง เตชะโต คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
2. รางวััลระดัับดีี ประเภทศููนย์์วิิจััย
ได้้แก่่	ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีพลัังงาน ระยะที่่� 3
		
รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
3. รางวััลระดัับดีี ประเภทศููนย์์วิิจััย
ได้้แก่่ สถานวิิจััยการประเมิินทางสิ่่�งแวดล้้อมและเทคโนโลยีีการจััดการของเสีียอัันตราย
		
รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
4. รางวััลระดัับดีี ประเภทศููนย์์วิิจััย
ได้้แก่่	ศููนย์์วิิจััยความเป็็นเลิิศด้้านโลหะและวิิศวกรรมวััสดุุ
		
รองศาสตราจารย์์ประภาศ เมืืองจัันทร์์บุุรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ�ำปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิิทยาศาสตร์์
Assoc. Prof. Karthikeyan Venkatachalam คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
คณะเภสััชศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์ศุุภศิิลป์์ มณีีรััตน์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คััมภีีร์์ พ่่วงทอง
คณะการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประทุุมทิิพย์์ ทองเจริิญ คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรีียา แก้้วพิิมล
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััทนชััย สุุทธิิพัันธุ์์�	
คณะวิิทยาการจััดการ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุพััตรา พุุฒิิเนาวรััตน์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภิิณ จิิระเกีียรติิกุุล
คณะเศรษฐศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อซีีส นัันทอมรพงศ์์	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ ต่่วนศิิริิ
คณะรััฐศาสตร์์
Mrs.Ferdoushi Ahmed		
คณะเศรษฐศาสตร์์
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์		
คณะรััฐศาสตร์์
อาจารย์์ศุุภชััย สร้้อยจิิต		
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
อาจารย์์อััสมา ทรรศนะมีีลาภ
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
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รางวัล
นวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2563
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา
		
		
		
		
อาจารย์ที่ปรึกษา
หน่่วยงาน	
ชื่อผลงาน	

1. นายธนันท์ชัย สิทธิพรพันธ์
2. นางสาวจิรรัตน์ กวดขัน
3. นายธัญกร กฤษณาสีนวล
4. นายนราธิป สันสาคร
5. นายวิวรรธน์ แก้วอ่อน
อาจารย์ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
โครงการจััดตั้้�งวิิทยาลััยนานาชาติิยางพาราไทย-จีีน
หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์ โมพลาสติกเพื่องานเฟอร์นิเจอร์

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา
1. นางสาวปติวรฎา จิตโสภิณ
		
2. นางสาวอภิสรา คมคาย
		
3. นางสาวปิิยากร ดิิสสระ
		
4. นางสาวกนกนภััส กุุญชริินทร์์
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
1. อาจารย์์ณััฐพนธ์์ อุุทััยพัันธุ์์�
		
2. อาจารย์์วิิฆเนศว์์ ดำำ�คง
หน่่วยงาน	
โครงการจััดตั้้�งวิิทยาลััยนานาชาติิยางพาราไทย-จีีน
		
และคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ชื่อผลงาน	กรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดส�ำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่
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3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา
1. นายกมล ไกรนรา
		
2. นายนฤเทพ แก้วชูศรี
		
3. นางสาวอรณิชา รัชตพันธนากร
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โกเมศวร์์ ทองขาว
นักวิจัยร่วม	นายอับดลอาซีด หนิมุสา
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
ชื่อผลงาน	
หุ่นฝึกท�ำหัตถการเจาะหลอดเลือดแดง

4. รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา	นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ แซ่ตั้ง
นักวิจัยร่วม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ
		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
		
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พรมสวัสดิ์
		
4. นายมานพ นวลพลับ
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ชื่อผลงาน	ชุดอุปกรณ์ท�ำหัตถการฝึกใส่ห่วงคุมก�ำเนิดจากยางธรรมชาติ

5. รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร
นักวิจัยร่วม	นายกฤตภาส แก้วหนู
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ชื่อผลงาน	
แผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะส�ำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

89

6. รางวัลชนะเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา
		
		
		
		
		
		
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักวิจัยร่วม
		
		
หน่่วยงาน	
ชื่อผลงาน	

1. นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
2. นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม
3. นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
4. นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
5. นายอัสมี สอและ
6. นายกฤตภาส แก้วหนู
7. นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
รองศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร
1. นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ
2. นางสาวมารียัม หะยีอาบู
3. นางสาวกัสริน สายสหัส
คณะวิิทยาศาสตร์์
อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา	นายกฤตภาส แก้วหนู
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร
นักวิจัยร่วม	นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
ชื่อผลงาน	
แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในน�้ำลาย

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษา	นางสาวมิ่งขวัญ ราชภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
ชื่อผลงาน	
แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในน�้ำลาย
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9. รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
นัักศึึกษา
		
		
		
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
		
หน่่วยงาน	
ชื่อผลงาน	

1. นายเอาว์์ฟา เจะเลาะ
2. นายอัันวาร์์ ราชาวนา
3. นายปราการ จรููญสอน
4. นายธนััท ธนอััศวพล
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรมิินทร์์ เณรานนท์์
2. อาจารย์์อริิศรา ร่่มเย็็น เณรานนท์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ ไร้สัมผัส PSU#1

10. รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
นัักศึึกษา
1. นายพรหมพััฒน์์ พรหมเพศ
		
2. นางสาวเพีียงขวััญ สายประเสริิฐ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิตตรีียา ตัันสกุุล
		
2. อาจารย์์สุุพิิชชา ตลึึงจิิตร
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์ และคณะทัันตแพทยศาสตร์์
ชื่อผลงาน	
สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน
		ชนิดเรซินคอมโพสิต
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รางวัล
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจ�ำปี 2563
1. รางวััลยอดเยี่่�ยม โครงการย่่านตาขาวโมเดล (ภายใต้้โครงการ ม.อ. เพื่่อชุุมชนเข้้มแข็็ง
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์)
คณะนัักวิิจััย
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1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปาริิชาติิ มณีีมััย (หััวหน้้าชุุดโครงการวิิจััย)
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรกััญญา ง่่วนสนสกุุล
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตรีีชาติิ เลาแก้้วหนูู
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โอปอร์์ ชััยสง่่าพงษ์์
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
5. อาจารย์์ภวััต รอดเข็็ม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
6. อาจารย์์วรวุุฒิิ มััธยัันต์์
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
7. อาจารย์์ณััฏฐาศัักดิ์์� ทิิษฏิิญาณิิณ
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
8. อาจารย์์คััมภีีร์์ คล้้ามนฤมล
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
9. อาจารย์์กรสวรรค์์ชนก ตั้้�งปอง
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
10. อาจารย์์สุุภาวดีี จริิงจิิตร
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
11. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พงศกร พิิชยดนย์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
12. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อััฉรา หลีีระพงศ์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ดลิินา อมรเหมานนท์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
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14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์บุุญจิิรา มากอ้้น
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กิิตติิศัักดิ์์� แก้้วนิิลประเสริิฐ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จงกลณีี รุ่่�งเรืือง
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
17. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ Anny Mardjo
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
18. อาจารย์์สมโภชน์์ เกตุุแก้้ว
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
19. อาจารย์์สิิปปกานต์์ กลััดสวััสดิ์์�
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
20. อาจารย์์สุุรนััย ช่่วยเรืือง
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
21. อาจารย์์สุุพััฒธนา สุุขรััตน์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
22. อาจารย์์จุุไรรััตน์์ พุุทธรัักษ์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
23. อาจารย์์ณรงค์์ฤทธิ์์� ปริิสุุทธิิกุุล
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
24. อาจารย์์แสงนภา หิิรััณมุุทราภรณ์์
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
25. อาจารย์์ยศถกล โกศลเหมมณีี
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
26. อาจารย์์พฤฒ ยวนแหล
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
27. อาจารย์์ทวีีศัักดิ์์� หนููสุุวรรณ
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
28. อาจารย์์เสาวณีีย์์ บางโรย
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
29. อาจารย์์ณฐ ย่่าหลีี
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
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30. อาจารย์์เทพยุุดา เฝื่่อคง
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
31. อาจารย์์กานต์์พิิชชา ดุุลยะลา
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
32. อาจารย์์ปิิยะกาญจน์์ สุุพรรณชนะบุุรีี
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ

		
		
		
		

2. รางวััลทั่่�วไป การผลิิตอาหารโคขุุนคุุณภาพสููงจากกากตะกอนน้ำำ��มัันปาล์์มหมัักกากส่่าเหล้้า
ชุุมชน
นัักวิิจััย
		
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์ ดร.โอภาส พิิมพา  
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
1. นางสาวเอกอนงค์์ สิิทธิิประการ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บดีี คำำ�สีีเขีียว
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
3. ดร.อุุมาพร แพทย์์ศาสตร์์
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เบญจมาภรณ์์ พิิมพา
โครงการจััดตั้้�งคณะนวััตกรรมการเกษตรและประมง
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รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับชาติ
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย  /คณะวิิทยาศาสตร์์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช  /คณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองรัฐ แดงงาม  /คณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ธนภร อ�ำนวยกิจ  /คณะเภสัชศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรมย์ญลิน ทิพย์มณี  /คณะแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่)
		
เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม
		สู่่�การใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์
ได้้รัับรางวััล
รางวััลผลงานวิิจััย ระดัับดีีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์์และชีีววิิทยา)
2. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
2. นางสาวสุภากิจ เภาเสน
3. นายทรรษไนย แหวนเงิน
4. นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู
5. นายศักรินทร์ เหล่ทองค�ำ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
	ชื่อผลงาน	
Chronicare Patches วัสดุตกแต่งแผลจาก “แผ่นกาวว่องไวต่อการ
		การกดที่ผลิตมาจากยางพารา”
ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
		
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
		
(Business Brotherhood) 2563 ในงาน Innovation Bazaar 2020
3. นัักวิิจััย
ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่)
		
เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม
		
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้รับรางวัล
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
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4. นัักวิิจััย
ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	ชื่อผลงาน	การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น�้ำ
		
เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่ง
		
อาหารชนิดใหม่
ได้รับรางวัล
ทุนนักวิจัยแกนน�ำ
5. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล

รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไฮโดรไดนามิกคาวิเทชันแบบโรเตอร์และสเตเตอร์เพื่อผลิตอิมัลชัน
รางวัลเหรียญทอง (Class of Energy-Chemical-Biomaterial)

6. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

รองศาสตราจารย์์กฤช สมนึึก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตแบบการพิมพ์สามมิติ
เพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
รางวัลเหรียญเงิน (Class of Energy-Chemical-Biomaterial)

7. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล
		

รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
คณะวิทยาศาสตร์
หนังสือ “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น�้ำ”
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

8. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล
		

รองศาสตราจารย์์อภิิชาติิ หีีดนาคราม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
โครงการทริปเปิลเอ บอท
รองชนะเลิศ Mobile Application การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
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9. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์ขวััญจิิต อึ๊๊�งโพธิ์์�
หน่วยงาน	
คณะเภสัชศาสตร์
	ชื่อผลงาน	
พีเอสยูสไมล์เรซินคอมโพสิต
ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะ
		กลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพรายใหม่ 2020
10. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฉลองรััฐ แดงงาม
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่)
		
เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม
		
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้รับรางวัล
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
		
ระดับดีมาก
11. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีรศัักดิ์์� จิินดาบถ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการจัดการ
	ชื่อผลงาน	การออกแบบเชิงปฏิบัติของคุณลักษณะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
		
ในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์
ได้้รัับรางวััล
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาหลัักรางวััลวิิทยานิิพนธ์์ ระดัับดีี (สาขาเศรษฐศาสตร์์)
12. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภููวดล ธนะเกีียรติิไกร
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	
งานวิิจััยทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
ได้้รัับรางวััล
1 ใน 50 บุุคคลที่่�น่่าจัับตามอง สาขา Science & Healthcare
		
จาก The Future-list สำำ�หรัับการจััดอัันดัับ Gen.T List 2020
		
สาขา Healthcare & Sciences รวมกัับเพื่่อน ๆ ต่่างอาชีีพกว่่า 400 คน
		ทั่่�วเอเชีีย
13. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มนตรีี เลื่่องชวนนท์์
หน่วยงาน	
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
	ชื่อผลงาน	กังหันลมต้นไม้ EGAT2019
ได้รับรางวัล	นวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
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14. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััทนชััย สุุทธิิพัันธุ์์�
นักวิจัยร่วม
นางสาวธัญอร ยอดอุดม
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการจัดการ
	ชื่อผลงาน	ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล
		
ต่อมูลค่ากิจการ กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัล
The Best Research Paper of SEC Capital Market Symposium
		
2020
15. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วโรดม วีีระพัันธ์์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
พีเอสยูคอยน์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

16. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล

ผู้้�ชายศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

17. นัักวิิจััย
อาจารย์์ณััฐพร สิิทธิิแพทย์์
หน่วยงาน	
คณะวิเทศศึกษา
	ชื่อผลงาน	กลุ่มชนชั้นน�ำ ระบอบทหารและการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
ได้รับรางวัล
The Winner of the Anglo-Thai Annual Award for Academic
		
Excellence in Humanities and Social Science 2019-2020
		
(รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และ
		
สังคมศาสตร์ ประจ�ำปี 2019-2020 ของสมาคม Anglo-Thai Society
		
ประจ�ำสหราชอาณาจักร)
18. นัักวิิจััย
อาจารย์์นรเทพ รััตนวิิภานนท์์
หน่วยงาน	
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
	ชื่อผลงาน	การยืนยันระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
		
ในระบบนิรภัยวิกฤต
ได้รับรางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
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19. นัักวิิจััย
อาจารย์์นััฐพร โรจนหััสดิิน
หน่วยงาน	
คณะเศรษฐศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษากระบวนการการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ด้วยแบบจ�ำลอง
		
ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์
		
ในห้องปฏิบัติการ
ได้รับรางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์)
20. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน	
ได้้รัับรางวััล

อาจารย์์น้ำำ��ทิิพย์์ ตระกููลเมฆีี
คณะวิิทยาศาสตร์์
Award of Excellent Paper

21. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

อาจารย์์ไพลิิน ถาวรวิิจิิตร
วิทยาลัยนานาชาติ
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาป่า ต้นไม้ และใบไม้
จากอุทยานแห่งชาติเขาน�้ำค้าง อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาปรัชญา)

22. นัักวิิจััย
อาจารย์์มิ่่�งขวััญ ยิ่่�งขจร
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	ชื่อผลิตภัณฑ์ SalmoGUARD นวัตกรรมสารทดแทน
		
ส�ำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ปนเปื้อนเนื้อไก่
ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ โครงการ BCG Hackathon Final Pitching
23. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ยุุโสบ บุุญสุุข
หน่วยงาน	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
		
หลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
		
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการน�ำไปใช้
		
ส�ำหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้
ได้รับรางวัล
2020 Outstanding National Social Science Research:
		
Honorable Mention Award
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24. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วััฒนา รติิสมิิทธ์์
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางสะท้อนแสง
ที่ ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ส�ำหรับการท�ำความร้อนสูง
รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล Thailand Energy of Innovation
and Technology Awards 2019 (TEIT 2019)

25. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

อาจารย์์สิิรวิิชญ์์ อิิทธิิโสภณพิิศาล
คณะวิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์
ของโปรตีน
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

26. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
		
ได้รับรางวัล
		

อาจารย์์อิิทธิิพล จีีระพัันธ์์
คณะวิทยาศาสตร์
เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี ส�ำหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์
ใช้ในทางชีวการแพทย์
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

27. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

อาจารย์์สุุพิิชชา ตลึึงจิิตร  /คณะทัันตแพทยศาสตร์์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรียา ตันสกุล  /คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์  /คณะเภสัชศาสตร์
3. อาจารย์ทิติพร ณ นคร  /คณะวิทยาการจัดการ”
	ชื่อผลงาน	นวัตกรรมสารยึดติดทางทันตกรรมที่ทนต่อการเสื่อมสภาพ
		
และต้านเชื้อแบคทีเรีย
ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
		
โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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28. นัักวิิจััย
อาจารย์์นััฐพร โรจนหััสดิิน
หน่วยงาน	
คณะเศรษฐศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษากระบวนการการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ด้วยแบบจ�ำลอง
		
ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์
		
ในห้องปฏิบัติการ
ได้รับรางวัล
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์
29. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล

อาจารย์์เมธิิณีี อยู่่�เจริิญ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปะการังเทียมจากเปลือกปูเปลือกหอยทะเล
เหรียญคนช่างคิดส�ำหรับผลงานดีเด่นกล้าคิดนอกกรอบ

30. นัักวิิจััย
นางพิิมพ์์พิิมล พฤกษ์์ภััทรานนต์์
นักวิจัยร่วม
นายวัชระ แก้วสุวรรณ์
หน่วยงาน	
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
	ชื่่อผลงาน	ห้้องปฏิิบััติิการเคมีีวิิเคราะห์์ G06
ได้้รัับรางวััล
รางวััลนำำ�เสนอห้้องปฏิิบััติิการปลอดภััย ระดัับดีีเด่่น
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งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล
		
		

รองศาสตราจารย์์ขวััญจิิต อึ๊๊�งโพธิ์์�
คณะเภสัชศาสตร์
พีเอสยูสไมล์เรซินคอมโพสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup
ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพรายใหม่ 2020

2. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล
		
		
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภููวดล ธนะเกีียรติิไกร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง สาขา Science & Healthcare
จาก The Future-list ส�ำหรับการจัดอันดับ Gen.T List 2020
สาขา Healthcare & Sciences รวมกับเพื่อน ๆ ต่างอาชีพกว่า 400 คน
ทั่วเอเชีย

3. นัักวิิจััย
อาจารย์์ณััฐพร สิิทธิิแพทย์์
หน่วยงาน	
คณะวิเทศศึกษา
	ชื่อผลงาน	กลุ่มชนชั้นน�ำ ระบอบทหารและการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
ได้รับรางวัล
The Winner of the Anglo-Thai Annual Award for Academic
		
Excellence in Humanities and Social Science 2019-2020
		
(รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์
		
และสังคมศาสตร์ ประจ�ำปี 2019-2020 ของสมาคมAnglo-Thai
		
Society ประจ�ำสหราชอาณาจักร)
4. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
ได้รับรางวัล
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อาจารย์์น้ำำ��ทิิพย์์ ตระกููลเมฆีี
คณะวิทยาศาสตร์
Bus-route Tracking Application
Award of Excellent Paper

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่มีจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก
จากฐานข้อมูล Web of Science
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่มีจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก
จากฐานข้อมูล Web of Science ประจ�ำปี 2563
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1. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

43

บทความ

2. รองศาสตราจารย์์อนุุกร ภู่่�เรืืองรััตน์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

27

บทความ

3. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่วยงาน	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

21

บทความ

4. อาจารย์์พลาย ชี้้�เจริิญ
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

19

บทความ

5. ศาสตราจารย์์พููนสุุข ประเสริิฐสรรพ์์
หน่วยงาน	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

17

บทความ

6. ศาสตราจารย์์วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วิิวััฒน์์วงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

17

บทความ

7. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

16

บทความ

8. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

16

บทความ

9. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

14

บทความ

10.Mr.Opeyemi Joshua Olatunji
หน่วยงาน	 คณะการแพทย์แผนไทย

14

บทความ

11.รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

13

บทความ

12.Mr.Edward Mcneil
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

13

บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

13.ศาสตราจารย์์ธีีระพล ศรีีชนะ
หน่วยงาน	 คณะเภสัชศาสตร์

10

บทความ

14.ศาสตราจารย์์เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10

บทความ

15.ศาสตราจารย์์สาวิิตรีี อััษณางค์์กรชััย
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

10

บทความ

16.ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นาบิิล หะยีีมะแซ
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10

บทความ

17.Mr.Alan Frederick Geater
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

10

บทความ

18.ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรรณิิการ์์ สหกะโร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

บทความ

19.ศาสตราจารย์์ทิิพวรรณ เลีียบสื่่อตระกููล
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

8

บทความ

20.ศาสตราจารย์์สุุเมธ ไชยประพััทธ์์
หน่วยงาน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

8

บทความ

21.รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

8

บทความ

22.รองศาสตราจารย์์ธีีระ พิิรััชวิิสุุทธิ์์�
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

8

บทความ

23.รองศาสตราจารย์์พงศธร อมรพิิทัักษ์์สุุข
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

8

บทความ

24.รองศาสตราจารย์์ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์
หน่วยงาน	 คณะเภสัชศาสตร์

8

บทความ

25.รองศาสตราจารย์์หััชชา ศรีีปลั่่�ง
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

8

บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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26.รองศาสตราจารย์์โอภาส บุุญเกิิด
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

8

บทความ

27.Mr.Sudarshan Kumar Singh
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

8

บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด
10 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก
จากฐานข้อมูล Web of Science ประจ�ำปี 2563

112

1. ศาสตราจารย์์สาวิิตรีี อััษณางค์์กรชััย
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

8

บทความ

2. ศาสตราจารย์์วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วิิวััฒน์์วงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

6

บทความ

3. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่วยงาน	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

5

บทความ

4. Mr.Edward Mcneil
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

5

บทความ

5. ศาสตราจารย์์ นพ.พิิเชฐ อุุดมรััตน์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

4

บทความ

6. รองศาสตราจารย์์หััชชา ศรีีปลั่่�ง
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

4

บทความ

7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ นพ.พลเทพ วิิจิิตรคุุณากร
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

4

บทความ

8. Mr.Alan Frederick Geater
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

4

บทความ

9. รองศาสตราจารย์์รััศมีี สัังข์์ทอง
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

2

บทความ

10.รองศาสตราจารย์์ประณีีต ส่่งวััฒนา
หน่วยงาน	 คณะพยาบาลศาสตร์

2

บทความ

11.รองศาสตราจารย์์ฤทััยชนนีี สิิทธิิชััย
หน่วยงาน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

บทความ

12.Asst. Prof .Dr.Kristof Savski
หน่วยงาน	 คณะศิลปศาสตร์

2

บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

13.ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กัันต์์ธีีร์์ อนัันตพงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

2

บทความ

14.อาจารย์์ภััทรวดีี ประยืืนยง
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

2

บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก
จากฐานข้อมูล Web of Science ประจ�ำปี 2563
1. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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3,606 ครั้้�ง

2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธรรมนููญ โปรดปราน
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

653 ครั้้�ง

3. รองศาสตราจารย์์อนุุกร ภู่่�เรืืองรััตน์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

650 ครั้้�ง

4. รองศาสตราจารย์์ธีีระ พิิรััชวิิสุุทธิ์์�
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

569 ครั้้�ง

5. รองศาสตราจารย์์วรวุุฒิิ จิินตภากร
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

566 ครั้้�ง

6. รองศาสตราจารย์์ภััทรพิิมพ์์ สรรพวีีรวงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

520 ครั้้�ง

7. ศาสตราจารย์์พููนสุุข ประเสริิฐสรรพ์์
หน่วยงาน	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

491 ครั้้�ง

8. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

464 ครั้้�ง

9. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

449 ครั้้�ง

10.ศาสตราจารย์์เสาวลัักษณ์์ พงษ์์ไพจิิตร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

416 ครั้้�ง

11.ศาสตราจารย์์วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วิิวััฒน์์วงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

396 ครั้้�ง

12.ศาสตราจารย์์เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

380 ครั้้�ง
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13.ศาสตราจารย์์ธีีระพล ศรีีชนะ
หน่วยงาน	 คณะเภสัชศาสตร์

364 ครั้้�ง

14.รองศาสตราจารย์์เจริิญ นาคะสรรค์์
317 ครั้้�ง
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.ศาสตราจารย์์วััชริินทร์์ รุุกขไชยศิิริิกุุล
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

309 ครั้้�ง

16.รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

300 ครั้้�ง

17.ศาสตราจารย์์ดวงพร คัันธโชติิ
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

290 ครั้้�ง

18.รองศาสตราจารย์์สุุเมธา สุุวรรณบููรณ์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

234 ครั้้�ง

19.รองศาสตราจารย์์พงศธร อมรพิิทัักษ์์สุุข
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

208 ครั้้�ง

20.รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

198 ครั้้�ง

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
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รางวัล
นักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ที่มีผลงานตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ที่มีผลงานตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจ�ำปี 2563
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1. ศาสตราจารย์์สุุทธวััฒน์์ เบญจกุุล
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

32 บทความ

2. รองศาสตราจารย์์อนุุกร ภู่่�เรืืองรััตน์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

22 บทความ

3. รองศาสตราจารย์์เกื้้�ออนัันต์์ เตชะโต
หน่วยงาน	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

10 บทความ

4. รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

10 บทความ

5. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

9 บทความ

6. ศาสตราจารย์์ธีีระพล ศรีีชนะ
หน่วยงาน	 คณะเภสัชศาสตร์

7 บทความ

7. ศาสตราจารย์์วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วิิวััฒน์์วงศ์์
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

7 บทความ

8. รองศาสตราจารย์์การุุณ ทองประจุุแก้้ว
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

6 บทความ

9. รองศาสตราจารย์์สาวิิตรีี อััษณางค์์กรชััย
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

6 บทความ

10.ศาสตราจารย์์เบญจมาส เชีียรศิิลป์์
หน่วยงาน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5 บทความ

11.รองศาสตราจารย์์รณสรรพ์์ ชิินรััมย์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

5 บทความ

12.รองศาสตราจารย์์สุุเมธา สุุวรรณบููรณ์์
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

5 บทความ

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
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13.รองศาสตราจารย์์หััชชา ศรีีปลั่่�ง
หน่วยงาน	 คณะแพทยศาสตร์

5 บทความ

14.รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
หน่วยงาน	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

5 บทความ

15.รองศาสตราจารย์์โอภาส บุุญเกิิด
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์

5 บทความ

16.ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นาบิิล หะยีีมะแซ
หน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 บทความ
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
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รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
งานประชุม

ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
คณะวิทยาศาสตร์
Current Drug Development 2020

2. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์คณิิตา นิิจจรััลกุุล
หน่วยงาน	
คณะศึกษาศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การจัดการที่ดีกว่าของนวัตกรรมในการดูแลเด็กปฐมวัยและเด็กประถม
		
ในยุค New Normal
งานประชุม
the 2nd International Conference on Early Childhood and Primary
		
Education (ECPE) with the theme “Shaping a Better Future for
		
Young Generation Innovation in Early Childhood and Primary
		
Education in New Normal Era”

124

3. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
งานประชุม
		

รองศาสตราจารย์์ประณีีต ส่่งวััฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
The 7th Padjadjaran International Nursing Conference ;Integrated
Care for Age-Friendly Community

4. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
งานประชุม
		

รองศาสตราจารย์์ฤดีีกร วิิวััฒนปฐพีี
คณะเภสัชศาสตร์
3rd International Conference of Pharmaceutical and Clinical
Research (ICPCR)

5. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
งานประชุม
		

รองศาสตราจารย์์วราภรณ์์ คงสุุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
Palliative Care During Covid-19 Pandemic
ประชุมวิชาการ Virtual International Symposium on Health
Sciences

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
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6. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์เอกริินทร์์ สัังข์์ทอง
หน่่วยงาน	
คณะศึึกษาศาสตร์์
	ชื่่อผลงาาน	คุุรุุศึึกษาในประเทศไทยในช่่วงเวลาของความเปลี่่�ยนแปลง:
		นโยบายและความท้้าทาย
งานประชุุม
The 5th Annual International Seminar on Transformative
		
Education and Educational Leadership Theme: Educational
		
Innovation in Globalization Practice
7. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธวััช นุ้้�ยผอม
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการอิสลาม
	ชื่อผลงาน	การพัฒนาวิถีชีวิตฮาลาลเพื่อตอบสนองความท้าทายของปัญหาโควิด-19
		
ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพของประเทศไทย
งานประชุม
U-Go Healthy International Conference
8. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
งานประชุม
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์บััญญััติิ เฉิิดฉิ้้�ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
International Seminar on Gene Function Analysis in Plant
and Fungi

9. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
งานประชุม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มนตรีี เลื่่องชวนนท์์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Low speed vertical wind turbine
SETA2020

10. นัักวิิจััย
อาจารย์์พิิชััย แก้้วบุุตร
หน่วยงาน	
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
	ชื่อผลงาน	การพัฒนาการศึกษาด้านภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดรัฐบาลประเทศไทย
		
ในอนาคต
งานประชุม
The 1st International Seminar Chinese Language Education 2020

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
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งานคุณค่า
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รางวัล
นัักวิิจััยที่่�ผลงานวิิจััยนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในเชิิงพาณิิชย์์/นโยบาย/ชุุมชน
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นัักวิิจััยที่่�ผลงานวิิจััยนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์/นโยบาย/ชุุมชน
ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์
นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
หน่วยงาน	
คณะเภสัชศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน
2. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์สามารถ ทองเฝืือ
นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
หน่วยงาน	
คณะรัฐศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การศึกษารูปแบบ วิธีการและผลกระทบการเลือกตั้ง
		
ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
3. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คััมภีีร์์ พ่่วงทอง
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน้ากากผ้า EnviTrap

4. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชลธีี ชีีวะเศรษฐธรรม
นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีส�ำหรับการผลิตแพลงตอนสัตว์จากเศษอาหารและน�้ำทิ้ง
		
ของเสียจากการประกอบอาหาร
5. นัักวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชิิดชนก ราฮิิมมููลา
คณะรััฐศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วารุุณีี ณ นคร
   คณะรััฐศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุทธิิศัักดิ์์� ดืือเระ
   วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
	ชื่่อผลงาน	การจััดตั้้�งและบริิหารจััดการ “คณะทำำ�งานอ่่าวปััตตานีี”
		
ภายใต้้คณะกรรมการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งจัังหวััดปััตตานีี
		
(ลานประชาชนคนรอบอ่่าวปััตตานีี)
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งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
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6. นัักวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นุุมาน หะยีีมะแซ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อีีสมาแอ กาเต๊๊ะ
   วิิทยาลััยอิิสลามศึึกษา
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ไพซอล ดาโอ๊๊ะ
   คณะรััฐศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	
พลวััตรความเข้้าใจและตีีความศาสนาอิิสลามและวััฒนธรรมของสัังคมมุุสลิิม
		จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ : ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงกัับสถานภาพปััจจุุบััน
7. นัักวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ประทุุมทิิพย์์ ทองเจริิญ
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
นัักวิิจััยร่่วม
1. ดร.พิิเชตวุุฒิิ นิิลละออ
   คณะพาณิิชยศาสตร์์และการจััดการ
2. อาจารย์์วาสนา บุุญแสวง
   คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
	ชื่่อผลงาน	
โครงการวิิจััย “การจััดการความรู้้�ป่่าชุุมชนโดยชุุมชนเพื่่อสุุขภาวะชุุมชน :
		กรณีีศึึกษาบ้้านควนยููง ต.ขุุนทะเล อ.เมืือง จ.สุุราษฎร์์ธานีี”
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8. นัักวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีสมภพ จิิตร์์ภิิรมย์์ศรีี
สถาบัันสัันติิศึึกษา
นัักวิิจััยร่่วม
1. รองศาสตราจารย์์บุุษบง ชััยเจริิญวััฒนะ
   สถาบัันสัันติิศึึกษา
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กุุสุุมา กููใหญ่่
   คณะวิิทยาการสื่่อสาร
3. รองศาสตราจารย์์วิิชััย กาญจนสุุวรรณ
   สถาบัันสัันติิศึึกษา
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วลัักษณ์์กมล จ่่างกมล
   คณะวิิทยาการสื่่อสาร
5. อาจารย์์สุุวรา แก้้วนุ้้�ย
   คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
6. อาจารย์์มายืือนิิง อิิสอและ
   คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
7. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฆายนีีย์์ ช. บุุญพัันธ์์
   คณะวิิทยาการจััดการ
8. อาจารย์์นิิวดีี สาหีีม
   สถาบัันสัันติิศึึกษา
9. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุทธิิศัักดิ์์� ดืือเระ
   คณะวิิทยาการอิิสลาม
10. อาจารย์์ฟารีีดา ปัันจอร์์
    สถาบัันสัันติิศึึกษา
11. นายอาวุุธ ยีีสมััน
    สถาบัันสัันติิศึึกษา
12. นายอิิมรอน ซาเหาะ
    สถาบัันสัันติิศึึกษา
	ชื่่อผลงาน	การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนต่่อกระบวนการสัันติิภาพ
		จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (Peace Survey) ครั้้�งที่่� 5
9. นัักวิิจััย
อาจารย์์ดิิเรก หมานมานะ
หน่วยงาน	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นและเยาวชนอาสา
		
อ่าวปัตตานี
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10. นัักวิิจััย
อาจารย์์เมธิิณีี อยู่่�เจริิญ
หน่วยงาน	
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
	ชื่่อผลงาน	สำำ�รวจความหลากหลายทรััพยากรทางทะเลบริิเวณเกาะขาม
		
เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่าเขาปะช้้าง-แหลมขาม
11. นัักวิิจััย

อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
1. นายอิิมรอน ซาเหาะ
   สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
2. อาจารย์์ฟารีีดา ปัันจอร์์
   สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
3. อาจารย์์ฮาฟีีส สาและ
		
สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
	ชื่่อผลงาน	การเรีียนรู้้�และการวิิจััยด้้านการจััดการปกครองความครอบคลุุมทางสัังคม
		
และความขััดแย้้งในพื้้�นที่่�สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
12. นัักวิิจััย

อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
นายอิิมรอน ซาเหาะ
สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
	ชื่่อผลงาน	พื้้�นที่่�ทางการเมืืองแบบเป็็นทางการของผู้้�หญิิงมลายููมุุสลิิมชายแดนใต้้:
		
บทบาท โอกาส และข้้อท้้าทาย
13. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

	ชื่่อผลงาน	
		
		

อาจารย์์ฟารีีดา ปัันจอร์์
สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
1. นายอิิมรอน ซาเหาะ
   สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
2. อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
   คณะรััฐศาสตร์์
โครงการวิิจััยการปรัับตััวของเยาวชนจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ต่่อแนวคิิด
และการจััดการเรีียนการสอนเพื่่อสัันติิภาพ: กรณีีศึึกษานัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
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14. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน	
	ชื่่อผลงาน	
		

อาจารย์์สุุธิิรััส ชููชื่่น
คณะรััฐศาสตร์์
รููปแบบการพััฒนาวิิสาหกิิจชุุมชน กรณีีศึึกษากลุ่่�มนวดเพื่่อสุุขภาพ
สตรีีมุุสลิิมบ้้านปาตาบููดีี ตำำ�บลแหลมโพธิ์์� อำำ�เภอยะหริ่่�ง จัังหวััดปััตตานีี

15. นัักวิิจััย
อาจารย์์อลิิสา หะสาเมาะ
หน่วยงาน	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การส�ำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด�ำเนินโครงการ
		
ตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Thailand Phase 3)
16. นัักวิิจััย
อาจารย์์อลิิสา หะสาเมาะ
หน่วยงาน	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	ชื่่อผลงาน	การวิิเคราะห์์สถานการณ์์เด็็กและเยาวชนในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
		
พ.ศ. 2561-2562
17. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		

อาจารย์์อัันวาร์์ กอมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
คณะรัฐศาสตร์
สังคมเปราะบาง: ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิม
ในสังคมไทยในปี 2561-2562

18. นัักวิิจััย
		
นัักวิิจััยร่่วม

นายอิิมรอน ซาเหาะ
สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
พลวััตความเคลื่่อนไหวของนัักการเมืืองมลายููมุุสลิิมท่่ามกลางความรุุนแรง
ในพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้

	ชื่่อผลงาน	
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รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล
จากการน�ำเสนอผลงานระดับชาติ
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลจากการน�ำเสนอผลงานระดับชาติ
ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

รองศาสตราจารย์์ประภาพร บุุญมีี
1. นางสาวอารยา วงค์เมฆ
2. นางสาวสุนิสา คงเมือง
3. นางสาวสรัสนันท์ พรหมจันทร์
หน่วยงาน	
คณะเภสัชศาสตร์
	ชื่อผลงาน	การพัฒนาสูตรต�ำรับน�้ำยาบ้วนปากไมโคร-อิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล
ได้รับรางวัล
รางวัลดีเด่น การน�ำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation
2. นัักวิิจััย

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
นัักวิิจััยร่่วม
1. นางสาววิิไลลัักษณ์์ แดงสุุวรรณ
   คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปริิศนา วงค์์ล้้อม
   คณะเทคโนโลยีีและการพััฒนาชุุมชน
	ชื่่อผลงาน	การตอบสนองของหน้้าวััว (Anthurium andraeanum)
		ต่่อเชื้้�อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุุโรคปลีีเน่่า
ได้้รัับรางวััล
รางวััลระดัับดีีเด่่น ในการนำำ�เสนอแบบโปสเตอร์์

3. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กัันยปริิณ ทองสามสีี
นัักวิิจััยร่่วม
อาจารย์์ภััทรอร เวสารััตน์์
หน่่วยงาน	
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	คุุณภาพของแบบทดสอบเรื่่องการประกัันสัังคม
		
ของหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
		
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ได้้รัับรางวััล	ผลงานวิิจััยดีีเด่่นด้้านการศึึกษา
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4. นัักวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิระวััฒน์์ ตัันสกุุล
คณะศึึกษาศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััฮดีี แวดราแม
   คณะศึึกษาศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เกรีียงศัักดิ์์� ดำำ�ชุุม
   คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
3. นางสาวนาปีีซะห์์ ดืือราแม
   คณะศึึกษาศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	การพััฒนาแบบวััดสมรรถนะครููด้้านการวิิจััยเพื่่อพััฒนาการเรีียนรู้้�
		สำำ�หรัับนัักศึึกษาวิิชาชีีพครููชั้้�นปีีที่่� 5 มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
		วิิทยาเขตปััตตานีี
ได้้รัับรางวััล
รางวััลชนะเลิิศในการประชุุมวิิชาการนำำ�เสนอผลงานระดัับบััณฑิิตศึึกษา
		
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 51 (The 51th National Graduate Research
		
E-Conference, 2020)
5. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

	ชื่่อผลงาน	
ได้้รัับรางวััล
		
		
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นภารััตน์์ ไวยเจริิญ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1. นายเบญจสิิทธิ์์� สะเเมบากอ
   คณะศึึกษาศาสตร์์
2. นางสาวปราณีี หอมจัันทร์์
   คณะศึึกษาศาสตร์์
3. นางสาวอาอีีซ๊๊ะ บากา
   คณะศึึกษาศาสตร์์
โครงงานกระเป๋๋ากระดาษ
รางวััลชมเชยในการเข้้าร่่วมประกวดโครงงานความยั่่�งยืืน
ของนิิสิิตนัักศึึกษา ประจำำ�ปีี 2563 (Student Project Challenge 2020)
ในหััวข้้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice
Sharing & Learning Experience
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6. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มััทนชััย สุุทธิิพัันธุ์์�
นักวิจัยร่วม
นางสาวนาถลดา สระศรี
หน่วยงาน	
คณะวิทยาการจัดการ
	ชื่อผลงาน	
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด�ำเนิน
		
งานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		กลุ่ม SET100
ได้รับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
7. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วชิิราภรณ์์ จัันทร์์โพธนุุกุุล
1. นางศิิรดา หััสนัันท์์
2. อาจารย์์สุุริิยัันต์์ จอมธนชััย
3. อาจารย์์ธััญดา แสงวิิไล”
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาการจััดการ
	ชื่่อผลงาน	การจััดเส้้นทางการเดิินรถ: กรณีีศึึกษาบริิษััทแปรรููปอาหารทะเล
ได้้รัับรางวััล
Silver Award

8. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา สุุชาติิ
หน่วยงาน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	ชื่อผลงาน	ผลิตภัณฑ์ชีวภาพส�ำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุง
		
ด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส
ได้รับรางวัล
ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล (ระดับดีเด่น) ในการน�ำเสนอภาคบรรยาย
9. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน	
	ชื่่อผลงาน	
ได้้รัับรางวััล
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อาจารย์์ทรงสิิน ธีีระกุุลพิิศุุทธิ์์�
คณะวิิทยาการจััดการ
แนวทางการยกระดัับจัังหวััดสงขลาสู่่�การเป็็นไมซ์์ซิิตี้้�
รางวััลผลงานวิิจััยดีีเด่่น

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

10. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

อาจารย์์เธีียรศัักดิ์์� ชููชีีพ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา มหาธนินวงศ์
2. อาจารย์ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ
3. นายชิินกฤต คงวััดใหม่่
4. นางสาวณััฐธิิดา เข้้ทอง
5. นายณัฐฤทธิ์ ดิษโร
	ชื่อผลงาน	การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม
		
และสมบัติเหล็กกล้าเครื่องมือ
ได้รับรางวัล
รางวัลระดับดี ในการน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ
11. นัักวิิจััย

อาจารย์์ยาสมิิน ซััตตาร์์
คณะรััฐศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
นายอิิมรอน ซาเหาะ
สถานวิิจััยความขััดแย้้งและความหลากหลายทางวััฒนธรรมภาคใต้้
	ชื่่อผลงาน	ข้้อถกเถีียงว่่าด้้วยเรื่่องผู้้�หญิิงกัับการทำำ�งานในพื้้�นที่่�สาธารณะ
		ผ่่านการศึึกษานัักการเมืืองสตรีีมุุสลิิมในพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้
ได้้รัับรางวััล	การนำำ�เสนอผลงานวิิจััยภาคบรรยาย ระดัับดีีเด่่น
12. นัักวิิจััย
อาจารย์์สุุภาวดีิิ� สุุทธิิรัักษ์์
หน่วยงาน	
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
	ชื่อผลงาน	การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้รับรางวัล
Best Paper ILI2020
13. นัักวิิจััย
อาจารย์์อัันวาร์์ กอมะ
นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
หน่วยงาน	
คณะรัฐศาสตร์
	ชื่อผลงาน	
ความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างกลุ่มชาวพุทธและมุสลิมในสังคมไทย
		
2018-2019
ได้รับรางวัล	การน�ำเสนอผลงานดีเด่น (แบบปากเปล่า)

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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14. นัักวิิจััย
นายยุุทธชััย เรืืองรััตน์์
หน่่วยงาน	สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
	ชื่่อผลงาน	
เครื่่องมืือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้้�ง
		สำำ�หรัับ มอก. 2739-2559 แผ่่นยางปููสนามฟุุตซอล
ได้้รัับรางวััล
รางวััลชนะเลิิศ การนำำ�เสนอแบบ Oral Presentation ด้้านสิ่่�งประดิิษฐ์์
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งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัล
จากการน�ำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ ได้รับรางวัลจากการน�ำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี 2563
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1. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

รองศาสตราจารย์์ธเนศ รััตนวิิไล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Stiffness behaviour of pineapple leaf fibre/poly lactic acid
composites under high stress fatigue conditions
Best Paper Award

2. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อซีีส นัันทอมรพงศ์์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
Cognitive Mobile Design Guidelines for the Elderly:
A Preliminary Study
Best Paper Award

3. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้้รัับรางวััล

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิทยาศาสตร์
Using Internet of Things for IndustryCase Study on Counting
Cans in Production Packaging Systems
Award of Very Good Paper

4. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่่อผลงาน	
ได้้รัับรางวััล

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิทยาศาสตร์
ระบบต้้นแบบไอโอทีีสำำ�หรัับติิดตามผลการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคข้้อเข่่าเสื่่อม
1st Prize, IEEE LifeTech 2020 Excellent Student Paper Award

5. นัักวิิจััย
หน่่วยงาน	
	ชื่่อผลงาน	
ได้้รัับรางวััล

อาจารย์์ชิิดชนก โชคสุุชาติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์
Webboard of Bridge Sports for Learners
Award of Good Paper

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

6. นัักวิิจััย
อาจารย์์นวพล แก้้วสุุวรรณ
นักวิจัยร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ เทพญา
หน่วยงาน	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	ชื่อผลงาน	
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
		การเรียนการสอนของครู: การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ
		
ระหว่างปี 2540-2560
ได้รับรางวัล
Best Research Paper Presentation
7. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
ได้รับรางวัล

อาจารย์์วรลัักษณ์์ บััญชา
คณะวิเทศศึกษา
ความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้กลยุทธ์การสอนค�ำศัพท์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไทย
Best Paper Award

8. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
		
ได้รับรางวัล

อาจารย์์อลิิสา หะสาเมาะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผลใจและบทบาทหญิงชายกับภัยพิบัติธรรมชาติในบริบทความขัดแย้ง
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดอะเจห์ ประเทศอินโดนีเซีย
และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
Dean’s Award for Excellence 2019

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก
(Novel Finding) ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding)
ประจ�ำปี 2563
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1. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		

รองศาสตราจารย์์พงศ์์ศัักดิ์์� เหล่่าดีี
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
แมลงหนอนปลอกน�้ำชนิดใหม่จากภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศลาว
และประเทศกัมพูชา

2. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคอุบัติใหม่ของยางพารา

3. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Fusarium incarnatum โรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเมล่อน

4. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		

รองศาสตราจารย์์อนุุรัักษ์์ สัันป่่าเป้้า
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานแรกของ Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคปลีเน่า
ในหน้าวัว

5. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วิิสุุทธิ์์� สิิทธิิฉายา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มอดแอมโบรเซียสกุล Eggersanthus Sittichaya & Smith (2020)
แมลงสกุลใหม่ของโลก

6. นัักวิิจััย
หน่วยงน	
	ชื่อผลงาน	
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิทยาศาสตร์
Two new species of Alloscopusfrom caves in Thailand, with
a key to world species of the genus (Hexapoda: Collembola)

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

7. นัักวิิจััย
หน่วยงน	
	ชื่อผลงาน	
		
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิทยาศาสตร์
The multiformity of antennal chaetae in Troglopedete s Joseph,
1872 (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae),
with descriptions of two new species from Thailand

8. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์โสภาค จัันทฤทธิ์์�
คณะวิทยาศาสตร์
Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp
(Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand

งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1
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งานคุณค่า

สงขลานครินทร์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

รางวัล
นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจ�ำปี 2563

รางวัล
นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจ�ำปี 2563
1. นัักวิิจััย
	นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ศาสตราจารย์์สุุรศัักดิ์์� สัังขทััต ณ อยุุธยา
นายวิศลย์ เหล่าเจริญสุข
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์ส�ำหรับการผ่าตัด
75885

2. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

ศาสตราจารย์์ดวงพร คัันธโชติิ
1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2. อาจารย์อ�ำไพทิพย์ สุขหอม
คณะวิทยาศาสตร์
สูตรเครื่องดื่มน�้ำมะพร้าวที่มีกาบาและกรรมวิธีการผลิต
16642

หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่
3. นัักวิิจััย

ศาสตราจารย์์ธีีระพล ศรีีชนะ
คณะเภสััชศาสตร์์
นัักวิิจััยร่่วม
1. อาจารย์์เจนวิิทย์์ เดชรัักษา
   คณะเภสััชศาสตร์์
2. นางสาวกิิตติิยา ถิ่่�นพัันธ์์
   คณะเภสััชศาสตร์์
3. ศาสตราจารย์์อมรรััตน์์ พงศ์์ดารา
   คณะวิิทยาศาสตร์์
	ชื่อผลงาน	ผลิตภัณฑ์ ไฮโดรเจลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (พีวีเอ)
		
และพอลอกซาเมอร์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16614
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งานคุุณค่่าสงขลานคริินทร์์
P R I D E

O F

P S U

2 0 2 1

4. นัักวิิจััย
ศาสตราจารย์์รวีี เถีียรไพศาล
หน่วยงาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการเตรียมสารโปรตีนแบกเทอริโอซินของจุลินทรีย์
		
Lactobacilus paracasei เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค
		
ในช่องปาก
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15609
5. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

รองศาสตราจารย์์สุุภาภรณ์์ เต็็งไตรสรณ์์
1. นางสาวอรวรรณ สุวรรณรัตน์
2. นางสาวปาริชาติ ด�ำทองสุข
3. นางสาวพนิดา เพชรปาน
4. นางสาวสุจินดา ด้ามทอง
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	ชุดอุปกรณ์ปิดตาชนิดฝ้าส�ำหรับตรวจวัดสายตา
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16450
6. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รองศาสตราจารย์์พุุฒิิศัักดิ์์� พุุทธวิิบููลย์์
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์วางชิ้นเนื้อส�ำหรับการถ่ายภาพรังสี
16245

7. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ พิิชญากร
1. นายปณิธิ รักนาม
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิริิรััศมิ์์� ปิ่่�นสุุวรรณ
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	สููตรผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันทำำ�ความสะอาดเครื่่องสำำ�อาง
		
จากน้ำำ��มัันเมล็็ดยางพารา
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14340
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8. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รองศาสตราจารย์์กำำ�พล ประทีีปชััยกููร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุต นันทดุสิต
2. อาจารย์มักตาร์ แวหะยี
3. นายวสุ สุขสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องอบแบบสกรูล�ำเลียงโดยใช้ระบบคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
16703

9. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

รองศาสตราจารย์์จงดีี บููรณชััย
1. นางสาวณิิชาภััทร์์ ชููนิินทร์์
2. รองศาสตราจารย์์ปณต ถาวรัังกููร
3. รองศาสตราจารย์์เพริิศพิิชญ์์ คณาธารณา
4. อาจารย์์มรกต แก้้วเพชร
5. อาจารย์์พัันธุ์์�วดีี วััฒนสิิน
หน่่วยงาน	
คณะวิิทยาศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	อุุปกรณ์์สำำ�หรัับการสกััดสารอิินทรีีย์์
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 15826
10. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์จิิรััฐ มีีเสน
นักวิจัยร่วม
นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
หน่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการสร้างโครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบสองส่วน (Bi-phasic)
		
จากไฟโบรอินและไคโตซาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15701
11. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

รองศาสตราจารย์์ดนุุพล ตัันนโยภาส
1. นายปรัชญา จันทสุวรรณ
2. นายพงศธร มุสิกะ
หน่วยงาน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์
	ชื่อผลงาน	
อิฐบล็อกกันรังสีที่มีส่วนผสมของหินเซอร์เพนทิไนต์และกรรมวิธี
		การผลิต
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16024
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12. นัักวิิจััย
		
นัักวิิจััยร่่วม

	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รองศาสตราจารย์์นัันทกาญจน์์ มุุรศิิต
คณะเภสััชศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์ประภาพร บุุญมีี
   คณะเภสััชศาสตร์์
2. ผู้้�ศาสตราจารย์์นวิิรััช ทวีีปรีีดา
   คณะวิิทยาศาสตร์์
หมากฝรั่งเคี้ยวที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน�้ำยางธรรมชาติโปรตีนต�่ำ
72929

13. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์ภาคภููมิิ พาณิิชยููปการนัันท์์
หน่วยงาน	
คณะเภสัชศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอล และสูตรต�ำรับ
		
ยาน�้ำที่มีส่วนผสมของสารไฮดรอกซีชาวิคอล
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 78564
14. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รองศาสตราจารย์์มิิตรชััย จงเชี่่�ยวชำำ�นาญ
1. อาจารย์เกียรติศักดิ์ วงษ์ โสพนากุล
2. อาจารย์ ไพโรจน์ วุ่นชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องวัดเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วย
16374

15. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์รััตนา สดุุดีี
หน่วยงาน	
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
	ชื่อผลงาน	ชุดส�ำเร็จรูปตรวจสอบไวรัสทริสเตซาของพืชตระกูลส้ม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16025
16. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รองศาสตราจารย์์วรากร ลิ่่�มบุุตร
1. รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์ คณาธารณา
2. รองศาสตราจารย์ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีน
70537
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17. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์ศรีีสุุรางค์์ สุุทธปรีียาศรีี
หน่วยงาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการผลิตแชร์ ไซด์ ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์
		
(Chairside Demineralized Tooth Matrix)
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15827
18. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์ศรีีสุุรางค์์ สุุทธปรีียาศรีี
หน่วยงาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการผลิตออโตโลกัส ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์
		
(Autologous Demineralized Tooth Matrix)
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15908
19. นัักวิิจััย
	นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ศาสตราจารย์์ชยุุต นัันทดุุสิิต
นายณัฐพัฒน์ ทองอุปการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุปกรณ์หยิบจับวัตถุนิวแมติกส์แบบไหลวนพร้อมแท่งบังคับการไหล
แบบเวนทูรี
15909

20. นัักวิิจััย
ผู้้�ศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
นักวิจัยร่วม
นางสาวสุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง
หน่วยงาน	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	ชื่อผลงาน	
สูตรเครื่องปรุงรสแกงเขียวหวานปรุงส�ำเร็จและกรรมวิธีการผลิต
		ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15968
21. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วงศ์์นิิรามััยกุุล
นักวิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์อารีย์ ชูด�ำ
หน่วยงาน	
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
	ชื่อผลงาน	ชุดทดสอบไซยาไนด์แบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16375
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22. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วงศ์์นิิรามััยกุุล
1. รองศาสตราจารย์อารีย์ ชูด�ำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรวดี ลิ่มสกุล
3. อาจารย์วิลาสินี ศรีพรหม
	ชื่อผลงาน	ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารแบบแผ่นฟิล์ม
		
จากพอลิเมอร์ชีวภาพและกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจสอบดังกล่าว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16394
23. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ
	นักวิจัยร่วม	นางสาวเบญญาภา อินทรศิริ
	ชื่อผลงาน	
อุปกรณ์ขาหยั่งที่มีปลอกหุ้มขาระบบนิวเมติก
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16074
24. นัักวิิจััย
		
นัักวิิจััยร่่วม

ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนทร วงษ์์ศิิริิ
คณะแพทยศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ ชาติิพัันธุ์์�
   คณะแพทยศาสตร์์
2. รองศาสตราจารย์์พรชััย พฤกษ์์ภััทรานนต์์
   คณะวิิศวกรรมศาสตร์์”
อุปกรณ์ส�ำหรับการผ่าตัด
75641

25. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ก่่องกาญจน์์ กิิจรุ่่�งโรจน์์
1. ศาสตราจารย์สุทธวัฒน์ เบญจกุล
2. อาจารย์นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์
	ชื่อผลงาน	ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเสริมคอลลาเจนไฮโดรไลเสทและไบโอแคลเซียม
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16373
26. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จารุุวรรณ หนองภิิวงค์์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สูตรขนมถ้วยฟูและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
15700
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27. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิินดาพร ภููริิพััฒนาวงษ์์
หน่่วยงาน	
คณะเภสััชศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	กรรมวิิธีีการผลิิตแป้้งฝุ่่�นทาตััวผสมน้ำำ��มะพร้้าวอ่่อนโดยใช้้วิิธีีทำำ�แห้้ง
		
แบบเยืือกแข็็ง (Freeze Drying powder) และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จาก
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 16661
28. นัักวิิจััย
		
นัักวิิจััยร่่วม

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ฉลองรััฐ แดงงาม
คณะวิิทยาศาสตร์์
1. นายศัักริินทร์์ เหล่่ทองคำำ�
   คณะวิิทยาศาสตร์์
2. ศาสตราจารย์์ศุุภยางค์์ วรวุุฒิิคุุณชััย
   คณะวิิทยาศาสตร์์
3. นางสาวสุุภากิิจ เภาเสน
   คณะวิิทยาศาสตร์์
4. นายบดิินทร์์ อนัันตระวนิิชย์์
   คณะวิิทยาศาสตร์์
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วีีรพงศ์์ วััฒนาวนิิช
   คณะแพทยศาสตร์์
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการสังเคราะห์ชั้นเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนพื้นผิว
		
ท่อหายใจ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16167
29. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชิิตนนท์์ บููรณชััย
1. อาจารย์กิตติรัตน์ ภู่พลับ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติกา กิจพิพิธ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวดล ธนะเกียรติไกร
4. รองศาสตราจารย์ปณต ถาวรังกูร
5. รองศาสตราจารย์.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ส�ำหรับช่วยถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน
16244
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30. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่
31. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

หน่่วยงาน	
	ชื่่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ณััฐวุุฒิิ เทืือกสุุบรรณ
1. นายพิเชษฐ์ เจริญผล
2. นายวชิรพันธ์ พัฒนโชติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
เครื่องหลอม-ฉีด โพลิเมอร์ชนิดกระบอกหลอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
78377
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นงเยาว์์ เมืืองดีี
1. อาจารย์ปิยนาฏ โชติกวณิชย์
2. ผู้ศาสตราจารย์นริศรา มหาธนินวงศ์
3. ผู้ศาสตราจารย์เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
4. ผู้ศาสตราจารย์สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม
เครื่่องกรีีดยางพารา
72019

32. นัักวิิจััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปุุณณาณีี สััมภวะผล
นักวิจัยร่วม
นายภัทร ศักดิ์เพชร
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำส้มสายชูจากน�้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มผลไม้
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15907
33. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
		
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
นางสาวสุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สูตรเครื่องปรุงรสต้มย�ำปรุงส�ำเร็จและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
15788

34. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี
นายอภิสิทธิ์ รอดฉวาง
คณะวิทยาศาสตร์
สูตรการเตรียมแผ่นโฟมยางพาราส�ำหรับรองพรมละหมาด
15511
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35. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม
	ชื่อผลงาน	
		
อนุสิทธิบัตรเลขที่
36. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผู้้�ช่่วยศาสจราจารย์์นลิินีี โกวิิทวนาวงษ์์
คณะแพทยศาสตร์์
นายณััฐพงศ์์ นิิธิิอุุทััย
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอลิเมอร์
หุ้มยางพาราและกระบวนการผลิตวัสดุรองรับนี้
74814
อาจารย์์ไกรสร ปุ่่�นย่่อง
1. นายศรัณย์ เพชรมณี
2. นายณัฐวุฒิ สุปันตี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ส�ำหรับผู้ป่วยที่ ได้รับบาดเจ็บต�่ำกว่าหัวเข่า
16445

37. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม

อาจารย์์เจษฎา โสภารััตน์์
1. อาจารย์ขวัญตา ขาวมี
2. นายอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ
3. นางสาวปราญชลี แซ่เต็ง
หน่วยงาน	
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
	ชื่อผลงาน	กรรมวิธีการปรับค่าการน�ำไฟฟ้าในวัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16641
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38. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์วรวุุฒิิ มััธยัันต์์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อิฐบล็อก
73275

39. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์วรวุุฒิิ มััธยัันต์์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อิฐบล็อก
73277
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40. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์วรวุุฒิิ มััธยัันต์์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อิฐบล็อก
73276

41. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์สมยศ จิิรสถิิตสิิน
นายมะห์ดี สาแม
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์ทดสอบหมู่เลือดแบบพกพาทางเข้าเดี่ยว
16446

42. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์กฤต ฝัันเซีียน
ผู้ศาสตราจารย์ธเนศ เคารพาพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุปกรณ์ส�ำหรับฝึกการกรีดยาง
72020

43. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

อาจารย์์กฤตธีี เดชยง
คณะสัตวแพทย์
อุปกรณ์ส�ำหรับแบ่งเขตปลอดเชื้อส�ำหรับการผ่าตัด
15639

44. นัักวิิจััย
นายธีีรวััฒน์์ สุุดขาว
หน่วยงาน	
คณะการแพทย์แผนไทย
	ชื่่อผลงาน	สููตรขนมกััมมี่่�เยลลี่่�ที่่�มีีสมุุนไพรเป็็นส่่วนประกอบ
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 16150
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45. นัักวิิจััย

นายยุุทธชััย เรืืองรััตน์์
สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
นัักวิิจััยร่่วม
1. นายพรพจน์์ หนููทอง
   สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
2. รองศาสตราจารย์์อาซีีซััน แกสมาน
   คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
3. นายอุุทััย ไทยเจริิญ
		
สำำ�นัักเครื่่องมืือวิิทยาศาสตร์์และการทดสอบ
	ชื่่อผลงาน	
เครื่่องมืือทดสอบการกระดอนของลููกบอลในแนวตั้้�ง
		ด้้วยหลัักการไทม์์ออฟไฟลท์์
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 15925
46. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

นายอรรถพล แก้้วนวล
1. รองศาสตราจารย์์สมชาย ชููโฉม
2. ผู้้�ศาสตราจารย์์กลางเดืือน โพชนา
หน่่วยงาน	
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	ด้้ามจัับเคีียว
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 71308
47. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ช่ื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่
48. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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นางกาญจนา วงษ์์เลี้้�ยง
1. นายครั่น อรัญดร
2. รองศาสตราจารย์ นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒิน์
คณะแพทยศาสตร์
มีดตกแต่งเฝือก
16169
นางกาญจนา วงษ์์เลี้้�ยง
1. นายครั่น อรัญดร
2. รองศาสตราจารย์วราห์ ยืนยงวิวัฒิน์
คณะแพทยศาสตร์
มีด
75192
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49. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางดวงรััตน์์ หมายดีี
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์ก�ำหนดต�ำแหน่งฉีดยา
71057

50. นัักวิิจััย
นักวิจัยร่วม
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางวิิภา เเซ่่เซี้้�ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช ทวีปรีดา
คณะพยาบาลศาสตร์
เบาะรองเพื่อป้องกันเเผลกดทับ
16246

51. นัักวิิจััย
รองศาสตราจารย์์สุุภาภรณ์์ มานีีวััน
หน่่วยงาน	
คณะแพทยศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 72018
52. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางสุุภาภรณ์์ มานีีวััน
คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณ์ช่วยในการเจาะเลือด
75546

53. นัักวิิจััย
หน่วยงาน	
	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางฮอเดีียะ บิิลยะลา
คณะแพทยศาสตร์
ปลอกขาส�ำหรับการจัดท่าผู้ป่วยขึ้นขาหยั่ง
16170
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54. นัักวิิจััย
นัักวิิจััยร่่วม

	ชื่อผลงาน	
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางสาวจัันทร์์ฉาย แซ่่ตั้้�ง
คณะแพทยศาสตร์์
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์วรวิิทย์์ วาณิิชย์์สุุวรรณ
   คณะแพทยศาสตร์์
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกวิิภูู กาลกรณ์์สุุรปราณีี  
   คณะวิิทยาศาสตร์์
3. นางสาวเบญญาภา อิินทรศิิริิ
   คณะแพทยศาสตร์์
4. นางสาววาริิธร สระขาว
   คณะแพทยศาสตร์์
อุปกรณ์ล็อคกันสายระบายเลื่อนหลุดออกจากผิวหนัง
16615

55. นัักวิิจััย

นางสาวรััตนามณีี ชมชาญ
บััณฑิิตวิิทยาลััยสหวิิทยาการผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
และอาหารสุุขภาพ
นัักวิิจััยร่่วม
1. นางสุุนิิสา ศิิริิพงศ์์วุุฒิิกร
   คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภาณุุพงศ์์ พุุทธรัักษ์์
   คณะเภสััชศาสตร์์
	ชื่่อผลงาน	กรรมวิิธีีการปลููกต้้นอ่่อนข้้าวแบบไม่่ใช้้ดิินหรืือวััสดุุค้ำำ��จุุน
อนุุสิิทธิิบััตรเลขที่่�	 16168
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รางวัล
นักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

รางวัล
นักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจ�ำปีการศึกษา 2563
1. นายเตชิิษฏ์์ ฉวีีวงค์์
คณะ	วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ วิิทยาเขตภููเก็็ต
2. นายณรงค์์ศัักดิ์์� สัังข์์ทอง
คณะ	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
3. นายประกาศกิิจ อนัันต์์เลิิศสกุุล
คณะ	วิิทยาลััยนานาชาติิ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
4. นายอาริิฟ หลัังยาหน่่าย
คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ประโยชนของเพื1อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
OUR SOUL IS FOR THE BENEFIT OF MANKIND

