คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้ องถิน่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสนักศึกษา
5704310044
5704310002
5704310049
5804310020
5802110077
5802110107
5804310027
5804310011
5804310016
5804310024
5804310006
5804310025
5804310030
5804310049
5804310040
5804310042
5804310028
5804310051
5904310004
5904310013

ชื่ อ - สกุล
นางสาวฐานิตา กุวงั คะดิลก
นางสาวเบญญาภา ทองเนื้ อสาม
นายพงษ์ศกั ดิ์ งาเนี ยม
นายณัฐพล พยัฆพันธ์
นางสาวกัญจนา ละอองเทพ
นางสาวประภัสสร เสี ยมไหม
นางสาวปิ ยมาภรณ์ เกื้อนุ่น
นางสาวรัตติกาล จันทร์สุขศรี
นางสาวสุจิตรา อุบลจินดา
นายธนากรณ์ พึ่งวิรวัฒน์
นางสาวซาฟี ลา โตะแซบือซา
นายเรฟานี บินหมัด
นายจิรวัฒน์ ศรี ดี
นายเนติพงษ์ ช่วยธานี
นายปิ ยศักดิ์ หลีเหร็ ม
นายอรรถพล หมัดอะด้ า
นางสาวชลธิชา บั้นบูรณ์
นางสาวฑิฆมั พร เดชะพันธ์
นางสาวจันทิมา นิหะ
นางสาวอมิตา แอหลัง

สปก.
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอาเภอหาดใหญ่

ที่อยู่ สปก.
334 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สานักงานทรัพยากรน้ าภาค 8

100 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เทศบาลตาบลบ้านไร่
เทศบาลตาบลคอหงส์

88/5 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
59 ซ.5 ถ.บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดให่ญ จ.สงขลา 90110

สานักงานเทศบาลเมืองควนลัง

706 หมู่ที่3 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.สุ กรี บุญเทพ
อ.สุ กรี บุญเทพ
อ.สุ กรี บุญเทพ
อ.สุ กรี บุญเทพ
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล
อ.จิตกรี บุญโชติ
อ.จิตกรี บุญโชติ
อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ
อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ

ศูนย์ประสานงานการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และมาลาเรี ยในชุมชน 101 ซ.สิ โรรส 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เทศบาลตาบลคูเต่า
ที่วา่ การอาเภอหาดใหญ่

บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จากัด (มหาชน)
องค์การบริ หารส่วนตาบลสาคู
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
องค์การบริ หารส่วนตาบลละงู

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก
ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก
127 ม.8 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.จิตกรี บุญโชติ
ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
19 ถ.ราษฎร์ ยนิ ดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
123 หมู่ที่ 3 ถ.เทพกระษัตรี - ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 อ.วิทู ณ สงขลา
หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260
อ.คัมภีร์ ทองพูน
หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
อ.หมัดเฟาซี รู บามา

เบอร์ โทรอาจารย์ที่ปรึกษา
092-3937388
092-3937388
092-3937388
092-3937388
085-0795900
081-6097311
081-6097311
098-0177879
098-0177879
081-4315815
081-4315815
081-6097311
089-4364764
089-4364764
089-4364764
089-4364764
089-4364764
088-7841781
081-5422911
089-4364764

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ลาดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

1

5704210025

นางสาวจิตรลดา เพ็ชรามา

สปก.

ทีอ่ ยู่ สปก.

องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกระบี่

333 หมูท่ ี่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จังหวัดกระบี่ 81000

2

5704210066

นายเวทพิสิฐ มุสิเกตุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สานักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ 99 เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล

085-0795900

3

5804210003

นายกฤติน เเผ่นทอง

ศาลากลางจังหวัดตรัง (ที่ทาการปกครองจังหวัด)

ที่ทาการปกครองจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

098-8787942

4

5804210004

นางสาวฤทัยธาร การชนะไชย

อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

098-8787942

อาจารย์ทปี่ รึกษา

เบอร์ โทรอาจารย์ทปี่ รึกษา

อ.วิทู ณ สงขลา

088-7841781

5

5804210021

นายศุภกร เกลี้ยงจุย้

6

5804210009

นางสาววนาลี ลักษณะอินท์

7

5804210033

8

อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

098-8787942

อ.ขภิชาติ ราชแสง

095-4383966

นางสาวธนัชชา หมัดอะด้ า

อ.ขภิชาติ ราชแสง

095-4383966

5804210064

นางสาวกนกกาญจน์ สารสิทธิ์

อ.ขภิชาติ ราชแสง

095-4383966

9

5804210010

นายชัยวัฒน์ ฮารุ ดีน

อ.จิตกรี บุญโชติ

081-6097311

10

5804210020

นายกิตติรัช สุวรรณโชติ

อ.จิตกรี บุญโชติ

081-6097311

11

5804210024

นายอภินนั ท์ จันทร์แสง

อ.จิตกรี บุญโชติ

081-6097311

12

5804210013

นายสุวฒั น์ เกตศรัทธา

อ.กิตติ์รวี เลขะกุล

085-0795900

13

5804210047

นายอัฐดนาล ตุกงั หัน

อ.กิตติ์รวี เลขะกุล

085-0795900

14

5804210014

นายวัชรพร คงจันทร์

อ.สุกรี บุญเทพ

088-3937388

15

5804210069

นายปฏิพล ยัญญางกูร

อ.สุกรี บุญเทพ

088-3937388

16

5804210015

นางสาวซูฮาดา สะแลแม

อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ

098-0177879

17

5804210031

นายนที เพชรพรหม

อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ

098-0177879

18

5804210022

นายนาอิฟ หะยีอาแว

19

5804210040

นายศตายุ บิลโต๊ะหมุด

20

5804210025

21

สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่

100 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

59 ซ.5 ถ.บ้านทุง่ รี ต.คอหงส์ อ.หาดให่ญ จ.สงขลา 90110

เทศบาลเมืองคอหงส์

สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 9 สาขาหาดใหญ่
ที่วา่ การอาเภอหาดใหญ่

เลขที่ 277 ถนนสาครมลคล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ที่วา่ การอาเภอตากใบ

ถ.พิทกั ษ์ประชากิจ หมูท่ ี่ 3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ที่วา่ การอาเภอจะนะ

หมู่ 2 ที่วา่ การอาเภอจะนะ ถ.ราษฎร์บารุ ง ต.บ้านนา อ.จะนะ จังหวัดสงขลา 90130 อ.คัมภีร์ ทองพูน

081-5422911

อ.คัมภีร์ ทองพูน

081-5422911

นางสาวซัลมี สาและ

เรื อนจากลางยะลา

เรื อนจากลางจังหวัดยะลา อ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

081-4315815

5804210028

นางสาวอริ สรา ชุมนวล

เทศบาลตาบลคูเต่า

127 ม.8 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อ.จิตกรี บุญโชติ

081-6097311

22

5804210058

นางสาวกนกวรรณ กิ้มสงวน

อ.จิตกรี บุญโชติ

081-6097311

23

5804210032

นางสาวญัสมิน หะยีกาเดร์

อ.สามารถ วราดิศยั

081-8988103

24

5804210034

นายวีระวัฒน์ โกมลหิ รัญ

อ.สามารถ วราดิศยั

081-8988103

25

5804210043

นายพิสุทธิ นนั ท์ ทินนิมิตร

26

5804210049

นายอับดุลเลาะห์ เด่งนุย้

27

5804210039

นายสวราชย์ อูนดา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

59 ถ.ป้ อม 1 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

28

5804210042

นายนิ อิมรอน แวมามะ

องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกลาง

ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

29

5804210044

นายอนุรักษ์ รัตนกุล

เทศบาลตาบลหัวไทร

21 หมู่ 8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช 80170

30

5804210045

นายสุพศิล พงศ์พยุหะ

สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง

ถ.ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

098-8787942

31

5804210061

นายนัฐพล เรื องวิชา

เทศบาลตาบลลาทับ

82 หมู่ 5 ถ.ลาทับ-สินปุน ต.ลาทับ จ.กระบี่ 81190

อ.วิทู ณ สงขลา

088-7841781

ศาลากลางจังหวัดยะลา(ที่ทาการปกครองจังหวัด)

ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

ศาลากลางจังหวัดสตูล

ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล ศาลากลางจัวหวัดสตูล อ.เมือง ต.พิมาน จ.สตูล อ.หมั
91000ดเฟาซี รู บามา

089-4364764

อ.หมัดเฟาซี รู บามา

089-4364764

อ.กิตติ์รวี เลขะกุล

085-0795900

อ.คัมภีร์ ทองพูน

081-5422911

อ.พัตรธีรา สุวรรณวงศ์

086-2894579

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่ อ - สกุล
1
5804310018 นายซี รายุดดีน มะนามิง

สปก.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่อยู่ สปก.
99 หมู่ 3 ถ.สนามบินพาณิชย์ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110
อ.สุ กรี บุญเทพ

เบอร์ โทรอาจารย์ที่ปรึกษา
088-3937388

2
3
4
5
6
7
8

5804410009
5804410002
5804410006
5804410003
5804410005
5804410007
5804410008

นายลือชัย อ่อนทอง
นางสาวศิริรัตน์ สุ พร
นางสาวรักขวรรณ ภูมิมาตร
นายรอมาดอน ตาเฮ
นางสาวสุไรณีย ์ มะเซ็ง
นายอลัน นิเลาะ
นางสาวรชยา สุทธินนั ท์

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มูลนิธิ กระจกเงา

อ.สุ กรี บุญเทพ
088-3937388
อ.สุ กรี บุญเทพ
088-3937388
อ.สุ กรี บุญเทพ
088-3937388
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ
อ.พาฝัน่งสองห้
ดูฮาเมลน์
อง เขต หลักสี่ กรุ086-9546161
งเทพฯ 10210
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์
086-9546161
ลขที่ 241 ม.1 บ.ห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชี ยงราย 57100
อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์
086-9546161
อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์
086-9546161
94 หมู่ 1 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รหัสนักศึกษา
5802810045
5804110001
5804110045
5804110047
5804110004
5804110012
5804110007
5804110049
5804110064
5804110009
5804110026
5804110003
5804110011
5804110073
5804110013
5804110016
5804110019
5804110038
5804110018
5804110032
5804110022

ชื่ อ - สกุล
นางสาวนิ ชาภา กิตติพรพิศุทธิ์
นางสาวภัทราภรณ์ ดวงแก้ว
นายสรทรรศน์ ชูเชิ ด
นางสาวนัทรี ยา วังช่วย
นางสาวสุพิชชา สิ ทธิ จนั ทร์
นางสาวพรรณกาญจน์ สุวรรณ
นางสาวศิริลกั ษณ์ นุชนาฏ
นางสาวชนัญญา มุ่งวัฒนา
นายกันต์ปณต คินขุนทด
จิรวรรณ คุณซื่อ
นางสาวสัจพร ใจดี
นางสาววิมลรัตน์ บางโสก
นางสาวชฎาวรรณ แก้วสุวรรณ์
นางสาววนิตา จันทร์อินทร์
นางสาวยามีละ เจ๊ะมะ
นางสาวสุรีดา เจ๊ะมิ
นางสาวเสาวลี มะแอ
นางสาวนูรอัยวา จะแน
นางสาวจิราพัชร จงรัตน์
นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ปราบ
นางสาวสิ รีธร หยุง้ นา

สปก.
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่วา่ การอาเภอตะโหมด
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสงขลา
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9
บริ ษทั หาดทิพย์จากัด (มหาชน)

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเมืองยะลา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดปัตตานี
สมาคมผูบ้ ริ โภคสงขลา

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสงขลา

เบอร์ โทรอาจารย์ที่ปรึกษา
086-9546161
อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ
098-0177879
อ.อับดุลเลาะมัน มอลอ
098-0177879
หมู่ที่ 7 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
2 1112 ถ.สงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
086-2894579
อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
086-2894579
116 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
644,646 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ.ธนา
90110
มณีพฤกษ์
086-299-7236
87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
อ.คัมภีร์ ทองพูน
081-5422911
อ.คัมภีร์ ทองพูน
081-5422911
อ.คัมภีร์ ทองพูน
081-5422911
ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก
081-4315815
ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก
081-4315815
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อ.คัมภีร์ ทองพูน
081-5422911
2 ซ.ไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
อ.ธนา มณีพฤกษ์
086-299-7236
277 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล
085-0795900
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล
085-0795900
900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
086-2894579
ที่อยู่ สปก.
243 ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. พาฝัน ดูฮาเมลน์

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5804110044
5804110021
5804110029
5804110023
5804110037
5804110040
5804110070
5804110048
5704110024
5804110052
5804110053
5804110030
5804110076
5704110171
5704110013
5804110015
5804110041
5704110018
5704110014
5704110082
5704110143
5704110062
5704110050

นางสาวชิ ดชนก เหมวรรณ์
นางสาวพัชรี ศรี รักษ์
นางสาวพัชริ ดา ช่วยชม
นายศรัณย์ภทั ร เพชรรักษ์
นายธราเทพ คุม้ ครองเล็ก
นายนิ สนั จางวาง
นายสิ ริพงศ์ สมเชื้ อชาติ
นายไซฟูดีน เปาะเสาะ
นายต่วนนัสรี ดาจูดา
นางสาวจุฑาทิพย์ เสนี
นายปัณณวัฒน์ แก้วประชุม
นางสาวสุภาวดี แก้วหนู
นางสาวปริ ญญา เกิดทิพย์
นายศุภกร เกียรติศกั ดิ์โสภณ
นางสาวอริ สรา เด็นหมาน
นายวุฒิไกร เจะตัม
นายอดิ ศร สุ วาหลา
นางสาวพรพิมล เกตุแก้ว
นายอนุพงศ์ กระจ่างแสง
นางสาวจริ ญา ภาเสโร
นายลุกมาน มะมิงจิ
นายปฏิพทั ธิ์ ชูโรจน์
นางสาวธัญจิรา ทองนุ่น

เทศบาลตาบลบ้านไร่
เทศบาลตาบลพะวง
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
เทศบาลตาบลคอหงส์
ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนใต้
เทศบาลนครตรัง
องค์การบริ หารส่วนตาบล บ้านโพธิ์
สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เทศบาลตาบลนาประดู่
ด่านศุลกากรจังหวัดสตูล
เทศบาลเมืองควนลัง
เทศบาลเมืองควนลัง
องค์การบริ หารส่วนตาบล วัดจันทร์
สานักงานขนส่ง จังหวัดปัตตานี
สถานีตารวจภูธรคอหงส์
สานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2

อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล
อ.กิตติ์รวี เลขะกุล
หมู่3 ถ.พะวง - แขยง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
223/4 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
อ.ธนา มณีพฤกษ์
59 ซ.5 ถ.บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดให่ญ จ.สงขลา 90110
อ.สุ พรรณี เกสริ นทร์
อ.สุ พรรณี เกสริ นทร์
60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
อ.สามารถ วราดิ ศยั
อ.สามารถ วราดิ ศยั
103 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง 92000
อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
100 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.ขภิชาติ ราชแสง
อ.ขภิชาติ ราชแสง
2/2 หมู่6 ถ.เพชรเกษม ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 อ.เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
ต.ตามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อ.หมัดเฟาซี รู บามา
อ.วิทู ณ สงขลา
อ.วิทู ณ สงขลา
707 หมู่ที่3 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.วิทู ณ สงขลา
อ.วิทู ณ สงขลา
่
หมูที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
อ.พัตรธีรา สุ วรรณวงศ์
188 หมู่ที่ 6 ถ.หน้าสงเคราะห์ ต.รู สะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 อ.คัมภีร์ ทองพูน
ซอย กาญจนวานิช 13 หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.ขภิชาติ ราชแสง
878 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.ขภิชาติ ราชแสง
88/5 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

สถานที่ผู้บริหารคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใช้ ในการพบกับนักศึกษาสหกิจศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 29 ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 (ภาคบ่ าย)

086-2894579
085-0795900
085-0795900
086-2894579
086-299-7236
082-3635393
082-3635393
081-8988103
081-8988103
098-8787942
098-8787942
095-4383966
095-4383966
098-8787942
089-4364764
088-7841781
088-7841781
088-7841781
088-7841781
086-2894579
081-5422911
095-4383966
095-4383966

