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ขอ้มูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

แนวปฏบิัติ

ประกาศรายชือ่นสิิตระดับปรญิญาตรท่ีีแจ้งส าเร็จการศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2560

แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพฒันานสิิตนอกชัน้เรยีน จงึอาจไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้

ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552

ค าชีแ้จง (**แจ้งเตือนครั้งท่ี 1**)

        

    *ชือ่ย่อ/ชือ่กิจกรรมภายใต้หลักสูตร (ส าหรับนสิิต รหัส 52-55)

        ประกาศนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่แจ้งขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา2560 ที่มีรายชื่อตามประกาศของงานทะเบียนฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) ได้ตรวจสอบผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสตินอกชัน้เรียนของตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา โดยได้

มีประกาศฯ ให้นิสติที่แจง้ส าเร็จการศึกษาตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น 

1. ให้นิสิตทุกคนที่แจ้งจบแล้วตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียนขอ

ตนเองว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแลว้หรอืไม่  

2. นสิิตที่ไม่มรีายชื่อในประกาศนี้ สามารถตรวจสอบผลการผ่านหลักสูตรนอกช้ันเรียนจากเว็บไซด์ระบบงานทะเบียนได้

ประมาณวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

3. นิสติที่มีรายชื่อตามประกาศนี ้คอืผูท้ี่ทางภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน ตรวจสอบพบว่าแจ้งจบแล้วแต่ยัง

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่ครบตามโครงสรา้งหลักสูตรพัฒนานิสตินอกชัน้เรียน    

4. หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลผิดพลาดให้รีบติดตอ่เจ้าหนา้ที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น 

5. ส าหรับนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมจรงิ ให้รบีติดตอ่เจ้าหนา้ที่โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น 

6. หากพ้นก าหนดเวลาตามข้อ 4 และ 5 หรอืนิสิตไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษาในภาค

เรียนนี ้ขอให้นสิิตรักษาสภาพการเป็นนิสติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใหค้รบในภาคเรียนถัดไป 

7. นิสติที่แจง้ส าเร็จการศึกษาล่าช้าหลังจากนี้ มีหน้าที่ตอ้งตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองดว้ย 
  

SE = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน  SD  = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

GM = กิจกรรมคิดเก่ง จ าดี   MO  = กิจกรรมละครสะท้อนคุณธรรม 

PR = กิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน   ICT = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ (มี 1 และ 2) 

EQ = กิจกรรมอีควิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  LE  = กิจกรรมวิถีชีวติกับเศรษฐกิจพอเพียง 

SR = กิจกรรมสร้างส านกึรับผดิชอบต่อสังคม  MC  = กิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร 

TE = กิจกรรมทักษิณศึกษา   QA  = กิจกรรมนิสติกับการประกันคุณภาพ (มี1และ2) 

DP = กิจกรรมวินัยวัยนิสิต 

  

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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    *ชือ่ย่อ/ชือ่กิจกรรมภายใต้หลักสูตร (ส าหรับนสิิต รหัส 56-59)

SE  = กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน  SD  = กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

GM  = กิจกรรมคิดเก่ง จ าดี   DP  = กิจกรรมวินัยวัยนิสิต 

ID1 = กิจกรรมบูรณาการ 1   ID4 = กิจกรรมบูรณาการ 4 

EQ  = กิจกรรมอีควิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  ICT1 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ 1 

SR  = กิจกรรมสร้างส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  ICT2 = กิจกรรม ICT กับการรูส้ารสนเทศ 2 

ID2 = กิจกรรมบูรณาการ 2   QAL = กิจกรรมนสิิตกับการประกันคุณภาพเรียน 

AL  = กิจกรรมรูภ้าษาอาเซียน   QAW = กิจกรรมนิสติกับการประกันคุณภาพงาน 

KC  = กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ID5 = กิจกรรมบูรณาการ 5  

  

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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(ขอ้มูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 )

(ดูชื่อเต็มกจิกรรมจากประกาศหนา้ 1 และ หนา้ที่ 2)

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571071156 นายสมศักดิ ์บือนา การจัดการการคา้ปลกี ID1

2 581073109 นางสาวประกาย อมแกว้ การจัดการการคา้ปลกี SE

3 581073121 นางสาวไลลา่ เอาทาน การจัดการการคา้ปลกี SE / AL / KC

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571071176 นางสาวกัลยากร กาญจนะแกว้ การตลาด SR  / QAL

2 571071184 นางสาวฐิตมิา มากศรี การตลาด SE

3 571071186 นายโตษณาการ แกว้ประเสริฐ การตลาด SR / ID2 / SD

4 571071192 นายนาวาว ีกามาล์ การตลาด ID2

5 571071196 นายปรินทร เพชรอาวุธ การตลาด ID5

6 571071205 นายมนัส วัตโร การตลาด ID2

7 571071228 นางสาวหนึง่ฤทัย ไชยพูล การตลาด KC

8 571071234 นายอนิทัช อนิทกูล การตลาด KC / ID5

9 571073142 นายวัชรพล สฤษดิภ์ญิโญย่ิง การตลาด AL

10 581073142 นางสาวกอ่ดเีย๊าะ ทองพัทลุง การตลาด ID5

11 581073145 นางสาวคณานุช ภาณุวัฒนากร การตลาด SE

12 581073154 นางสาวปวณีา แมน้ศรีทองสกุล การตลาด SE

13 591073104 นายวัชรินทร์ เตยีวเิศษ การตลาด QAW

14 591073114 นางสาวอรอนงค ์บุญธรรม การตลาด QAW

ประกาศรายชือ่นสิิตระดับปรญิญาตรท่ีีแจ้งส าเร็จการศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2560 

แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพฒันานสิิตนอกชัน้เรยีน จงึอาจไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  

ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552

คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการการค้าปลีก (จ านวน 3 คน)

สาขาวิชาการตลาด (จ านวน 21 คน)

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

15 581073146 นางสาวจริาวรรณ สายโสภา การตลาด QAL / SE

16 581073167 นางสาวศศธิร โกศัยกานนท์ การตลาด SE

17 581073176 นางสาวอลสิา หมัดอะดัม การตลาด QAL / SE

18 591077120 นางสาวดารีนา หมีเบ็ญหมาน การตลาด SE / AL / DP / QAW

19 591077123 นางสาวนาตาชา หมัดหมาน การตลาด SE / AL / 

20 591077125 นางสาวลักษม ีหมานระโตะ๊ การตลาด SE / AL / DP

21 591077126 นางสาวลัลดาวรรณ ทองนุน่ การตลาด SE / DP / ID5

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 591077108 นางสาวกนกกานต ์เพชรรัตน์ การจัดการธุรกจิการคา้สมัยใหม่ QAW / ID5

2 591077109 นางสาวกานดาวส ีสทิธิเดช การจัดการธุรกจิการคา้สมัยใหม่ QAW / ID5

3 591077112 นางสาวปพชิญา สาระอาภรณ์ การจัดการธุรกจิการคา้สมัยใหม่ QAW / ID5

4 591077116 นางสาวโอมอช ิจันทวงค์ การจัดการธุรกจิการคา้สมัยใหม่ SE / QAW

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571071076 นายรตพิงษ์ รอดสวัสดิ์ การบัญชี ICT2

2 571071084 นายวุฒชิัย อุสมาน การบัญชี ICT2

3 571071114 นายเอกวัฒน ์รามจันทร์ การบัญชี ICT2

4 571071405 นายเชดิพันธ์ ริวรรณ การบัญชี ID1

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571071270 นางสาวรุสม ีหลอหมี การประกอบการและการจัดการ ID4

2 571071280 นายเอกชัย จนิตโรจน์ การประกอบการและการจัดการ SR / ID2 / ID4

สาขาวิชาการบัญช ี(จ านวน 4 คน)

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ (จ านวน 6 คน)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (จ านวน 4 คน)

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

3 571071411 นายนริวัชร์ พุทธิปาน การประกอบการและการจัดการ SR / EQ

4 581077186 นางสาวธนฐิา แจม่ใส การประกอบการและการจัดการ SE

5 591077144 นางสาวสุนษิา บุญมาเกดิ การประกอบการและการจัดการ ICT2

6 591077145 นางสาวอนุตรา แสงทอง การประกอบการและการจัดการ ID5

ท่ี รหัสนสิิต ชือ่-สกุล วิชาเอก กิจกรรมท่ีตกค้าง

1 571071298 นางสาวจุฑาพร คงแกว้ เศรษฐศาสตร์ KC

2 571071310 นางสาวณัฐฐาภรณ์ สอนแกว้ เศรษฐศาสตร์ ID1 / SE

3 571071313 นายณัฐวัตร แวน่แกว้ เศรษฐศาสตร์ GM / QAW

4 571071342 นายไฟซอล เจะ๊แว เศรษฐศาสตร์ ICT1 / ICT2

5 571071346 นางสาวเมริษา ขัณฑสุนทรไกร เศรษฐศาสตร์ EQ / QAW

6 571071355 นายวรวชิ สุวรรณศรี เศรษฐศาสตร์ SE

7 571071364 นายวุฒชิัย เรืองสุข เศรษฐศาสตร์ AL / ICT1

8 571071366 นางสาวศริประภา สุขเเสงศรี เศรษฐศาสตร์ ID2

9 571071367 นางสาวศริิลักษณ์ สวัสดี เศรษฐศาสตร์ EQ

10 571071378 นางสาวสุภาพร ขวัญปาน เศรษฐศาสตร์ SE

11 571071395 นางสาวอารยา อาหวัง เศรษฐศาสตร์ SR

12 571071396 นายอทิธิกูล สุขสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ SE / GM / SR / ID2 / AL / ID4 / 

ICT1

13 571071413 นางสาวศลษิา นลิรัตน์ เศรษฐศาสตร์ GM / ID1 / SR / KC / SD / DP / 

QAL / ID5

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 13 คน)

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา
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ปี

ได้ตรวจสอบผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสตินอกชัน้เรียนของตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา โดยได้

ให้นิสิตทุกคนที่แจ้งจบแล้วตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียนขอ

นสิิตที่ไม่มรีายชื่อในประกาศนี้ สามารถตรวจสอบผลการผ่านหลักสูตรนอกช้ันเรียนจากเว็บไซด์ระบบงานทะเบียนได้

นิสติที่มีรายชื่อตามประกาศนี ้คอืผูท้ี่ทางภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน ตรวจสอบพบว่าแจ้งจบแล้วแต่ยัง

นิสิตไม่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษาในภาค

ภารกิจหลักสูตรพฒันานสิตินอกชัน้เรยีน ฝ่ายกิจการนสิติวิทยาเขตสงขลา


