
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครคัดเลือกเปนนักศึกษา 

ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
โครงการ “Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2565 

  ---------------------------------------------- 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ“Sci Seed สานฝน  คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2565 ไปแลว
นั้น  

บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จงึขอประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ จำนวน 210 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 และเร่ิมสอบสัมภาษณ 
เวลา 09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี ้

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

1 นางสาวพริบพันดาว เพ็ชรมรกฏ สตรียะลา ยะลา จุลชีววทิยา 

2 นางสาวซาฟรา ปรุงเหล็ก หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

3 นายอรัญธรรม อนันตพนัธุ มหาวชิราวุธ  สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

4 นายศุภณัฐ แซหยิบ เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี เคมี 

5 นางสาววรนิษฐา แซแต หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

6 นายอานนท สงลอยลิบ รัตภูมิวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

7 นางสาวพรชิตา แสนวาป สะเดา "ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ" สงขลา เคมี 

8 นางสาวศิริวรรณ แซกอง เบตง"วีระราษฎรประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร 

9 นางสาวติยาภา จำปา หวยยอด ตรัง คณิตศาสตร 

10 นายปุณณพันธุ ภูประเสริฐ เดชะปตตนยานุกูล ปตตาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

11 นางสาวสุปรียา ศรีมณ ี ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวฒันา" สตูล ชีววิทยา 

12 นายริสกีร บลิแหละ ลำไพลศานติวิทย สงขลา วิทยาศาสตร 

13 นางสาวอุษา บุญประภาสรรค หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ฟสิกส 

14 นางสาวอธิตญา ชั่งเชื้อ ปากพนงั นครศรีธรรมราช ฟสิกส 

15 นายยศภัทร ชวยคงทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่ เทคโนโลยชีีวภาพ 

16 นางสาวกมลชนก  นิลชดั ศรียาภัย ชุมพร ชีววิทยา 

17 นางสาววณิศชญา เเกวเกาะสะบา หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

18 นางสาวสุภาวด ีสุขวิสุทธิ ์ ศรียาภัย ชุมพร คณิตศาสตร 

19 นางสาวสิรินธาร ใจเปยม มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 



ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

20 นางสาวกัลยรัตน เพชรัตน หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา เคมี 

21 นายธนกฤต ยอดมุณี หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

22 นางสาวนวรัตน ใจซื่อ ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช เคมี 

23 นางสาวฐติพิร วิริยะสุดประเสริฐ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

24 นางสาวรุจิรัตน บัวทิพย ทุงสง นครศรีธรรมราช เคมี 

25 นายทรงพล พรหมแกว แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

26 นางสาวอาทิตยา ชาญบำรุง ทุงสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

27 นางสาวราตรีทิพย ถนนทิพย ทุงสง นครศรีธรรมราช เคมี 

28 นางสาวฐติิกาญจน ชวยรอดหมด สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

29 นางสาวศิรภัสสร แกวละเอียด หวยนางราษฎรบำรุง ตรัง เคมี 

30 นางสาวศุภลัดน วรรณโก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

31 นางสาวภัครภรณ ณ สุวรรณ ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช เคมี 

32 นางสาววิรัญชนา ซายขวัญ ควนเนียงวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

33 นางสาวนพรดา แกวคงบุญ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

34 นางสาวนูรบิสมี สาน ิ มูฮัมมาดียะห ปตตาน ี ชีววิทยา 

35 นางสาวณัฐนรี ศรีชาย สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

36 นางสาวสุภัชชา  ศรีเทพ สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

37 นายศักรินทร  บญุแกวปอม สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

38 นางสาวภาวิน ีทองสงโสม สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

39 นายกฤษณพงศ กิมเอะ วิเชียรมาต ุ ตรัง เคมี 

40 นายนวพล ณ ถลาง หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา ฟสิกส 

41 นางสาวภัทรวาสน มุนีกุล หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

42 นายวรพัตร ชวยพันธ มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ ตรัง เคมี 

43 นางสาวประภาศิริ แปนศรีนวล ธิดาแมพระ สุราษฎรธาน ี วิทยาศาสตร 

44 นายธนกร ยอดสวัสดิ ์ หวยนางราษฎรบํารุง ตรัง ชีววิทยา 

45 นางสาวอัจจิมา แกวลวน แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

46 นางสาวอดิศา เทศอาเสน็ ควนโดนวทิยา สตูล ชีววิทยา 

47 นางสาวรุงทวิา ประสพแสง นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา ชีววิทยา 

48 นายศิริพัฒน วรรณกลัด เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

49 นางสาวศศิกาญ อินทรอักษร พัทลุง พัทลุง เคมี 

50 นางสาวอาบีดะ หนูหมาน ศาสนปูถัมภปากพะยูน มลูนิธ ิ พัทลุง เทคโนโลยชีีวภาพ 

51 นางสาวกรกมล เฉลิมบุญ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

52 นายมฮูาหมัด ขาวด ี สภาราชิน จังหวัดตรังี  ตรัง เทคโนโลยชีีวภาพ 



ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
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53 นางสาวธนพร จินดารัตน สภาราชิน ีจังหวดัตรัง ตรัง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

54 นางสาวธนวรรณ อ้ันซาย วิเชียรมาต ุ ตรัง ชีววิทยา 

55 นายชาคริต หลงหัน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล คณิตศาสตร 

56 นางสาวศรุตยา ขวดใส ปากพนงั นครศรีธรรมราช เคมี 

57 นางสาววรรวิศา  อินทรจันทร จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

58 นายเกียรติภูมิ เทพชวย เทศบาลบานยานยาว พังงา วิทยาการคอมพิวเตอร 

59 นายชินพงศ รักใหม สภาราชิน จังหวัดตรังี ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

60 นางสาวณฐักมล บาวแชมชอย ควนเนียงวิทยา สงขลา เคมี 

61 นายปฐวี สหะวิริยะ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

62 นางสาวพณัณิตา  อินนุรักษ กงหราพิชากร พัทลุง คณิตศาสตร 

63 นางสาวพชิญา ชูแจม พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

64 นางสาวนฐนนฑ ขุนทอง รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ตรัง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

65 นางสาวปญญาพร เหนือโพธิ์ทอง โซพิสัยพิทยาคม บึงกาฬ ชีววิทยา 

66 นายยูซุฟ หมันเสน็ ดารุลมาอาเรฟ มูลนิธ ิ สตูล จุลชีววทิยา 

67       นางสาวพิชญสิน ีคงไพศาลกิจ         พุนพนิพิทยาคม สุราษฎรธาน ี เคมี 

68 นางสาวพรนภัส เหมือนหล ี มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา เคมี 

69 นางสาวพมิพจุฑา ธรรมฤทธิ์ชัย เบญจมราชูทิศ ปตตาน ี จุลชีววทิยา 

70 นายภูมินทร สาทิพยจันทร หาดใหญวิทยาลัย สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

71 นายมนิทรธดา ศรีอุทธา พุนพินพทิยาคม สุราษฎรธาน ี เคมี 

72 นางสาวสมัชญา ยิ้มดวง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ฟสิกส 

73 นางสาวยาวารี พลนุย กงหราพิชากร พัทลุง ชีววิทยา 

74 นางสาวธิดาธาร ทรัพยสมบตั ิ พุนพินพทิยาคม สุราษฎรธาน ี เคมี 

75 นางสาวชนิกาญจน ลูกเหล็ม หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

76 นายปวิชชญา แซอุย หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

77 นายปรัญชัย ไชยชาญยทุธ เเจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

78 นางสาวอนุธดิา ชนะวรรโณ นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา เคมี 

79 นางสาวอิลฮาม ดาต ู ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา ฟสิกส 

80 นายสิรวชิญ โสนารถ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร  
81 นายวชิชา เลี้ยงกิจพิพฒัน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล คณิตศาสตร 

82 นางสาวจนัทรธิมา  โตะมอง พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี 

83 นางสาวรัยฮานา จางวาง มุสลิมศึกษา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 
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84 นางสาวสุกัญญา ถาวรจิตต พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา ชีววิทยา 

85 นางสาวพนัธมาศ บานแยม แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

86 นางสาวนาราญา ดนินุย ละงูพิทยาคม สตูล ชีววิทยา 

87 นางสาวนิชาภา ศรีวิชัย ควนพระสาครินทร พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

88 นายธนาวชิญ ทองคุปต คณะราษฎรบาํรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

89 นายกฤต ประทีปสวุรรณ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม ชีววิทยา 

90 นางสาวณชิาภัทร ชมเชย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

91 นางสาวศุภาพิชญ เภรีกล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช เคมี 

92 นางสาวปณฑชนิต โอชุม สุราษฎรธานี ๒ สุราษฎรธาน ี ฟสิกส 

93 นางสาวทฐิษิรัฐฐ รักษาศรี บูรณะรำลึก ตรัง ชีววิทยา 

94 นายเนาวาฟ เจะเลาะ สามารถดีวิทยา ปตตาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

95 นายนัทธพงศ เตละกุล พัทลุง พัทลุง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

96 นางสาวธิดาวดล ครูอน หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

97 นางสาวฟตมา ระหังภัย มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธ ิ นครศรีธรรมราช สถิต ิ

98 นางสาวณชิาภัทร อักษรถึง คณะราษฎรบาํรุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 

99 นายปยวัฒน พรหมแทน เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี เคมี 

100 นายณัฐวฒุิ ถาวรนุรักษ หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

101 นางสาวนัสรีน ลาโฮะยา พัฒนาวิทยา ยะลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

102 นางสาวกัญญาพัชร ไชยเมือง สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

103 นายมูสตาอาน สาและ ดรุณศาสนวทิยา ปตตาน ี
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

104 นายอัฐพล ทองคำ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

105 นายนนธวชั  ครุฑจอน พิมานพิทยาสรรค สตูล จุลชีววทิยา 

106 นางสาวอริสรา พรมอินทร หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

107 นายณฐกฤต มากมิตร พรหมานุสรณ เพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร 

108 นางสาวอริสรา พลูสวน พรหมานุสรณ เพชรบุรี ชีววิทยา 

109 นายแวอาดลิ แวสะมาแอ ดรุณศาสนวทิยา ปตตาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

110 นางสาววรัชยา ชุมชืน่ แจงวิทยา สงขลา จุลชีววทิยา 

111     นางสาวสมติานัน กอประเสริฐ         วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล      สตูล จุลชีววทิยา 

112 นางสาวธนัญญา ชชูวย ควนเนียงวิทยา สงขลา จุลชีววทิยา 

113 นายสิรภัทร เมืองนอย องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่ กระบี ่ เคมี 

114 นางสาวณัฐฐินนัท  รานเสียง กางปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 



ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

115 นายอัสรี แวหามะ ธรมมวิทยามูลนิธ ิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

116 นายอัสนี เพ็ญสวัสดิ ์ สวีวิทยา ชุมพร คณิตศาสตร 

117 นางสาวจไุรดา บิลเเสะ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา จุลชีววทิยา 

118 นายสณัหณัฐ เกตุทอง หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

119 นางสาวสุภาวดี สองส ี ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

120 นายทัตเทพ แดงลาด สภาราชิน ีจังหวดัตรัง ตรัง ชีววิทยา 

121 นางสาวชุติมา พลบุญ หวยยอด ตรัง เคมี 

122 นางสาวทตัพร ถนอมวงศ มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 

123 นายพีรพฒัน บัวขาว คณะราษฎรบาํรุง จังหวัดยะลา ยะลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

124 นายศิรวิทย มณีแสง นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

125 นายธนวัฒน คงรักษ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

126 นายนิวัศกรณ ณ พิจิตร พิมานพิทยาสรรค สตูล ชีววิทยา 

127 นางสาวอาซียนั บาฮะคีรี ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

128 นางสาวณชิกุล ชาวสวน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ชีววิทยา 

129 นางสาวจฑุารัตน  บังหมัด สงขลาวทิยาคม สงขลา ชีววิทยา 

130 นางสาวพิมพมาดา บวชเหตุ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

131 นางสาวปานประดบั  เถ่ือนศรี รัษฎา ตรัง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

132 นางสาวพชัราภรณ เพ็ชรสุข ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

133 นายณฐกร จันแดง ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

134 นางสาวชนาภา หอมละมุล ทัพราชวทิยา สระแกว เคมี 

135 นางสาวศิรประภา สุริยะศรี 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร มุกดาหาร เคมี 

136 นายจักรกฤษณะ นวลปาน พัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

137 นางสาวอัยนา  สงัขประดิษฐ นวมินทราชูทิศ  ทักษณิ สงขลา เคมี 

138 นายอมรเทพ ศรีนาค เทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ ภูเก็ต เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

139 นางสาวชยานันท ชชูาต ิ ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง คณิตศาสตร 

140 นางสาวนฤตยา เหล็กหล ี ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง ชีววิทยา 

141 นางสาวชาลิสา ยองเสง สภาราชิน ีจังหวัดตรัง ตรัง ฟสิกส 

142 นางสาวนฤมล บัวคง  สภาราชิน ีจังหวดัตรัง ตรัง วิทยาศาสตร 

143 นางสาวจรวยพร โอนิกะ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

144 นางสาวพรนัชชา ปนทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 

145 นายภูมิรัฐ แซอุย ทุงสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 



ลำดับ
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ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
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146 นายมรกต พรุเพชแกว พิมานพิทยาสรรค สตูล 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

147 นายกฤติน สมบูรณดำรงกุล สุไหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

148 นางสาวนภสร ทิพยโสธร พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

149 นางสาววนัดี บลิหมัด สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา เคมี 

150 นางสาวบัณฑิตา  สรรพสมบูรณ พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

151 นางสาวฑริตา อินทสัโร เทศบาล5(วัดหัวปอมนอก) สงขลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

152 นางสาวอรุณพิศ  เพชรขาว พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

153 นางสาวพรรณภษา ศรีละบตุร พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

154 นางสาวจรัสทิพย สุขศรี ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร เคมี 

155 นางสาวมนทกานต ิดีนนุย หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา คณิตศาสตร 

156 นายปราเมศ  ฉิมเก้ือ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ฟสิกส 

157 นางสาวชาลินี นบนอบ เหนือคลองประชาบำรุง กระบี ่ จุลชีววทิยา 

158 นายนัธทวฒัน  สติะรุโณ พิมานพิทยาสรรค สตูล วิทยาศาสตร 

159 นายทศพล เจริญสุข นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

160 นางสาวศศิมา เละสนั พิมานพิทยาสรรค สตูล คณิตศาสตร 

161 นายอธิวตัติ์ ไชยฤกษ สุราษฏรธานี๒ สุราษฎรธาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

162 นางสาวรอมานาน ดีนนุย พัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

163 นางสาวชมัยพร บุญนิตย ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

164 นายวลิฎาน มงิซ ู นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

165 นายธนกร ศรีเกตุ หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา คณิตศาสตร 

166 นางสาวธนภรณ ทองเจือเพชร หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

167 นางสาวณัฏฐา อรัญรัตนโสภณ หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

168 นายอาดลิ สะอิ สามารถดีวิทยา ปตตาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

169 นางสาวพนิดา แกนแกว ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

170 นายศุภกฤต ประไพ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

171 นายฐิติวฒุน ไกรเทพ จุงฮัวโซะเซียว ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

172 นางสาวฮานีนีย  เกาะสมัน สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา คณิตศาสตร 

173 นางสาวเพชรไพลนิ  หมาดอุมา พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี 

174 นางสาวมัทนียา หะมะ พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

175 นางสาวกณิกนนัต อินทนุพัฒน ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

176 นางสาวภัสสร บุญทรง ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

177 นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี เคมี 



ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา

178 นางสาวปทติมา บิลแสะ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา จุลชีววทิยา 

179 นางสาวพณัณิตา ศรีวทัญ ู หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

180 นายชยานันต ศรีรัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

181 นายฮานีฟ  ดอเหลาะ อัตตัรกียะหอิสลามียะห นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

182 นายคงเดช บุญเตโช สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

183 นางสาวนวินดา นมรักษ สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

184 นายอุซามะฮ บาโด นราธิวาส นราธิวาส เคมี 

185 นายธราธร  รังสฤษฏวีระโชต ิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล คณิตศาสตร 

186 นางสาวกรองกาญจน จันทรสีทอง ราชประชานุเคราะห 43 จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

187 นายอนนัตสิทธิ ์ จันทมาศ แจงวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร 

188 นายณัฐวฒุิ ชโูชต ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

189 นายเมธัส สาริพัฒน 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

190 นางสาวพทุธาสิน ีบุญสนิท 

191 นางสาวชาลิสา  เพชรรักษ 

192 นางสาวเปรมกมล จงจิตร 

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       พัทลุง                 เคมี 

สุราษฎรพิทยา                                    สุราษฎรธานี         เคมี 

กัลยาณีศรีธรรมราช                              นครศรีธรรมราช    เคมี 

193 นายิอนุศิษฏ อาบูบาเกอร นูรุลอิงซานมลูนิธ ิ ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

194 นางสาวณัฏยา สุขเกษม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

195 นางสาวสุธาดา สโุสะ ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง คณิตศาสตร 

196 นายนราพัฒน โตะกอดอ นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

197 นางสาวศศิกาญจน ศรีแกว พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี 

198 นางสาววราภรณ พิทักษ พนมศึกษา สุราษฎรธาน ี เคมี 

199 นางสาวอมรกานต สุวรรณชนะ พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี 

200 นายนวพล กะมาสา แสงธรรมวิทยามูลนิธ ิ สงขลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

201 นางสาวศศิชา  ประดิษฐ หวยยอด ตรัง เคมี 

202 นายณัฏฐฐศิลป ชูภาพเอกศิลป พลวิทยา สงขลา ฟสิกส 

203 นายเพชรกลา สำอางศรี สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี ฟสิกส 

204 นายสทิธิพร เกตทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

205 นางสาวเจียระไน สุขไกร พัทลุง พัทลุง เทคโนโลยชีีวภาพ 

206 นายอรีฟ สาแม ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

207 นายอับดลุฮานนัท ราแดง ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

208 นางสาววรรณรยา ทองแดง แสงธรรมวิทยา มูลนิธ ิ สงขลา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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209 นายกฤษณวรรษ บุญพรหมสุข พรศิริกุล ตรัง วิทยาศาสตร 

210 นางสาวนัจวา  นิยม ประสานวิทยามูลนิธ ิ ปตตาน ี เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงค
จะเขาศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ

2. ขอใหเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรายงานตัวในการสอบสัมภาษณ
3. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตั้งชื่อตนเองตาม column Participant ที่ไดระบุในเอกสารแนบ
4. ขอใหนักเรียนศึกษาคูมือแนะนำการสอบสัมภาษณออนไลนผานโปรแกรม ZOOM Meetings (เอกสารแนบ)

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 

      (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 



(เอกสารแนบ) 
โครงการ “Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจําปการศึกษา 2565 

วันเสารที่ 18 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

ZOOM Meeting ID: 999-001-8104 Link ID: https://zoom.us/j/9990018104 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบสมัคร Participant เร่ิมเวลา Join Zoom 

1 น.ส. พริบพันดาว เพ็ชรมรกฏ 1 Sci-1-พริบพันดาว 09.05 น. 

2 น.ส. ซาฟรา ปรุงเหล็ก 3 Sci-3-ซาฟรา 09.05 น. 

3 นาย อรัญธรรม อนันตพนัธุ 4 Sci-4-อรัญธรรม 09.05 น. 

4 นาย ศุภณัฐ แซหยิบ 5 Sci-5-ศุภณัฐ 09.05 น. 

5 น.ส. วรนิษฐา แซแต 6 Sci-6-วรนิษฐา 09.05 น. 

6 นาย อานนท สงลอยลิบ 8 Sci-8-อานนท  09.10 น. 

7 น.ส. พรชิตา แสนวาป 12 Sci-12-พรชิตา 09.10 น. 

8 น.ส. ศิริวรรณ แซกอง 16 Sci-16-ศิริวรรณ 09.10 น. 

9 น.ส. ติยาภา จำปา 17 Sci-17-ติยาภา 09.10 น. 

10 นาย ปุณณพันธุ ภูประเสริฐ 18 Sci-18-ปุณณพันธุ 09.10 น. 

11 น.ส. สุปรียา ศรีมณ ี 19 Sci-19-สุปรียา 09.15 น. 

12 นาย ริสกีร บลิแหละ 20 Sci-20-ริสกีร 09.15 น. 

13 น.ส. อุษา บุญประภาสรรค 23 Sci-23-อุษา 09.15 น. 

14 น.ส. อธิตญา ชัง่เชื้อ 31 Sci-31-อธิตญา 09.15 น. 

15 นาย ยศภัทร ชวยคงทอง 32 Sci-32-ยศภัทร 09.15 น. 

16 น.ส.  กมลชนก  นิลชัด 33 Sci-33-กมลชนก  09.20 น. 

17 น.ส. วณิศชญา เเกวเกาะสะบา 35 Sci-35-วณิศชญา  09.20 น. 

18 น.ส. สุภาวดี สุขวิสุทธิ ์ 36 Sci-36-สุภาวด ี  09.20 น. 

19 น.ส. สิรินธาร ใจเปยม 38 Sci-38-สิรินธาร  09.20 น. 

20 น.ส. กัลยรัตน เพชรัตน 40 Sci-40-กัลยรัตน  09.20 น. 

21 นาย ธนกฤต ยอดมุณี 41 Sci-41-ธนกฤต  09.25 น. 

22 น.ส. นวรัตน ใจซื่อ 42 Sci-42-นวรัตน  09.25 น. 

23 น.ส. ฐิติพร วิริยะสุดประเสริฐ 46 Sci-46-ฐิติพร  09.25 น. 

24 น.ส. รุจิรัตน บัวทพิย 50 Sci-50-รุจิรัตน  09.25 น. 

25 นาย ทรงพล พรหมแกว 51 Sci-51-ทรงพล  09.25 น. 

26 น.ส. อาทิตยา ชาญบำรุง 52 Sci-52-อาทิตยา 09.30 น. 

27 น.ส. ราตรีทิพย ถนนทิพย 53 Sci-53-ราตรีทิพย 09.30 น. 

28 น.ส. ฐิติกาญจน ชวยรอดหมด 61 Sci-61-ฐิติกาญจน 09.30 น. 

29 น.ส. ศิรภัสสร แกวละเอียด 62 Sci-62-ศิรภัสสร 09.30 น. 

30 น.ส. ศุภลัดน วรรณโก 63 Sci-63-ศุภลัดน 09.30 น. 

https://zoom.us/j/9990018104


ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบสมัคร Participant เร่ิมเวลา Join Zoom 

31 น.ส. ภัครภรณ ณ สุวรรณ 65 Sci-65-ภัครภรณ 09.35 น. 

32 น.ส. วิรัญชนา ซายขวัญ 70 Sci-70-วิรัญชนา 09.35 น. 

33 น.ส. นพรดา แกวคงบุญ 72 Sci-72-นพรดา 09.35 น. 

34 น.ส. นูรบิสมี สาน ิ 75 Sci-75-นูรบิสมี 09.35 น. 

35 น.ส. ณัฐนรี ศรีชาย 76 Sci-76-ณัฐนรี 09.35 น. 

36 น.ส. สุภัชชา  ศรีเทพ 77 Sci-77-สุภัชชา 09.40 น 

37 นาย ศักรินทร  บญุแกวปอม 78 Sci-78-ศักรินทร 09.40 น 

38 น.ส. ภาวินี ทองสงโสม 79 Sci-79-ภาวินี 09.40 น 

39 นาย กฤษณพงศ กิมเอะ 81 Sci-81-กฤษณพงศ 09.40 น 

40 นาย นวพล ณ ถลาง  83 Sci-83-นวพล 09.40 น 

41 น.ส. ภัทรวาสน มุนีกุล 84 Sci-84-ภัทรวาสน 09.45 น 

42 นาย วรพตัร ชวยพันธ 86 Sci-86-วรพัตร 09.45 น 

43 น.ส. ประภาศิริ แปนศรีนวล 87 Sci-87-ประภาศิริ 09.45 น 

44 นาย ธนกร ยอดสวัสดิ ์ 89 Sci-89-ธนกร 09.45 น 

45 น.ส. อัจจิมา แกวลวน 90 Sci-90-อัจจิมา 09.45 น 

46 น.ส. อดิศา เทศอาเส็น 91 Sci-91-อดิศา 09.50 น 

47 น.ส. รุงทิวา ประสพแสง 92 Sci-92-รุงทิวา 09.50 น 

48 นาย ศิริพัฒน วรรณกลัด 93 Sci-93-ศิริพัฒน 09.50 น 

49 น.ส. ศศิกาญ อินทรอักษร 96 Sci-96-ศศิกาญ 09.50 น 

50 น.ส. อาบีดะ หนูหมาน 97 Sci-97-อาบีดะ 09.50 น 

51 น.ส. กรกมล เฉลิมบุญ 99 Sci-99-กรกมล 09.55 น 

52 นาย มฮูาหมัด ขาวด ี 100 Sci-100-มูฮาหมัด 09.55 น 

53 น.ส. ธนพร จินดารัตน 101 Sci-101-ธนพร 09.55 น 

54 น.ส. ธนวรรณ อ้ันซาย 102 Sci-102-ธนวรรณ 09.55 น 

55 นาย ชาคริต หลงหัน 105 Sci-105-ชาคริต 09.55 น 

56 น.ส. ศรุตยา ขวดใส 106 Sci-106-ศรุตยา  10.00 น. 

57 น.ส. วรรวิศา  อินทรจันทร 108 Sci-108-วรรวิศา  10.00 น. 

58 นาย เกียรติภูมิ เทพชวย 109 Sci-109-เกียรติภูมิ 10.00 น. 

59 นาย ชินพงศ รักใหม 110 Sci-110-ชินพงศ 10.00 น. 

60 น.ส. ณัฐกมล บาวแชมชอย 112 Sci-112-ณัฐกมล 10.00 น. 

61 นาย ปฐวี สหะวิริยะ 114 Sci-114-ปฐว ี 10.05 น. 

62 น.ส. พัณณิตา  อินนุรักษ 116 Sci-116-พัณณิตา 10.05 น. 

63 น.ส. พิชญา ชูแจม 117 Sci-117-พิชญา 10.05 น. 

64 น.ส. นฐนนฑ ขุนทอง 118 Sci-118-นฐนนฑ 10.05 น. 
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65 น.ส. ปญญาพร เหนือโพธิ์ทอง 119 Sci-119-ปญญาพร 10.05 น. 

66 นาย ยูซุฟ หมันเสน็ 120 Sci-120-ยูซุฟ 10.10 น. 

67 น.ส. พิชญสนิี คงไพศาลกิจ 121 Sci-121-พิชญสิน ี 10.10 น. 

68 น.ส. พรนภัส เหมือนหลี 122 Sci-122-พรนภัส 10.10 น. 

69 น.ส. พิมพจุฑา ธรรมฤทธิ์ชัย 123 Sci-123-พิมพจุฑา 10.10 น. 

70 นาย ภูมินทร สาทิพยจันทร 124 Sci-124-ภูมินทร 10.10 น. 

71 นาย มนิทรธดา ศรีอุทธา 125 Sci-125-มินทรธดา 10.15 น. 

72 น.ส. สมัชญา ยิ้มดวง 127 Sci-127-สมัชญา 10.15 น. 

73 น.ส. ยาวารี พลนุย 129 Sci-129-ยาวารี 10.15 น. 

74 น.ส. ธิดาธาร ทรัพยสมบัต ิ 131 Sci-131-ธิดาธาร 10.15 น. 

75 น.ส. ชนิกาญจน ลูกเหล็ม 132 Sci-132-ชนิกาญจน 10.15 น. 

76 นาย ปวิชชญา แซอุย 135 Sci-135-ปวิชชญา 10.20 น. 

77 นาย ปรัญชัย ไชยชาญยทุธ 139 Sci-139-ปรัญชัย 10.20 น. 

78 น.ส. อนุธิดา ชนะวรรโณ 140 Sci-140-อนุธิดา 10.20 น. 

79 น.ส. อิลฮาม ดาต ู 141 Sci-141-อิลฮาม 10.20 น. 

80 นาย สิรวชิญ โสนารถ 143 Sci-143-สิรวิชญ 10.20 น. 

81 นาย วชิชา เลี้ยงกิจพิพฒัน 144 Sci-144-วิชชา 10.25 น. 

82 น.ส. จันทรธิมา  โตะมอง 146 Sci-146-จันทรธิมา 10.25 น. 

83 น.ส. รัยฮานา จางวาง 147 Sci-147-รัยฮานา 10.25 น. 

84 น.ส. สุกัญญา ถาวรจิตต 148 Sci-148-สุกัญญา 10.25 น. 

85 น.ส. พันธมาศ บานแยม 149 Sci-149-พันธมาศ 10.25 น. 

86 น.ส. นาราญา ดนินุย 151 Sci-151-นาราญา 10.30 น. 

87 น.ส. นิชาภา ศรีวิชยั 152 Sci-152-นิชาภา 10.30 น. 

88 นาย ธนาวชิญ ทองคุปต 153 Sci-153-ธนาวิชญ 10.30 น. 

89 นาย กฤต ประทีปสวุรรณ 154 Sci-154-กฤต 10.30 น. 

90 น.ส. ณิชาภัทร ชมเชย 155 Sci-155-ณิชาภัทร 10.30 น. 

91 น.ส. ศุภาพิชญ เภรีกล 157 Sci-157-ศุภาพิชญ 10.35 น. 

92 น.ส. ปณฑชนิต โอชุม 158 Sci-158-ปณฑชนิต 10.35 น. 

93 น.ส. ทิฐษิรัฐฐ รักษาศรี 159 Sci-159-ทิฐษิรัฐฐ 10.35 น. 

94 นาย เนาวาฟ เจะเลาะ 161 Sci-161-เนาวาฟ 10.35 น. 

95 นาย นัทธพงศ เตละกุล 162 Sci-162-นัทธพงศ 10.35 น. 

96 น.ส. ธิดาวดล ครูอน 163 Sci-163-ธิดาวดล  10.40 น. 

97 น.ส. ฟตมา ระหังภัย 164 Sci-164-ฟตมา 10.40 น. 

98 น.ส. ณิชาภัทร อักษรถึง 169 Sci-169-ณิชาภัทร 10.40 น. 
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99 นาย ปยวัฒน พรหมแทน 173 Sci-173-ปยวัฒน 10.40 น. 

100 นาย ณัฐวฒุิ ถาวรนุรักษ 175 Sci-175-ณัฐวุฒ ิ 10.40 น. 

101 น.ส. นัสรีน ลาโฮะยา 177 Sci-177-นัสรีน  10.45 น. 

102 น.ส. กัญญาพัชร ไชยเมือง 178 Sci-178-กัญญาพัชร 10.45 น. 

103 นาย มูสตาอาน สาและ 179 Sci-179-มูสตาอาน 10.45 น. 

104 นาย อัฐพล ทองคำ 180 Sci-180-อัฐพล 10.45 น. 

105 นาย นนธวชั  ครุฑจอน 183 Sci-183-นนธวัช 10.45 น. 

106 น.ส. อริสรา พรมอินทร 189 Sci-189-อริสรา  10.50 น. 

107 นาย ณฐกฤต มากมิตร 190 Sci-190-ณฐกฤต 10.50 น. 

108 น.ส. อริสรา พูลสวน 192 Sci-192-อริสรา 10.50 น. 

109 นาย แวอาดลิ แวสะมาแอ 194 Sci-194-แวอาดิล 10.50 น. 

110 น.ส. วรัชยา ชุมชืน่ 195 Sci-195-วรัชยา 10.50 น. 

111 น.ส. สมิตานัน กอประเสริฐ 196 Sci-196-สมิตานัน  10.55 น. 

112 น.ส. ธนัญญา ชชูวย 198 Sci-198-ธนัญญา  10.55 น. 

113 นาย สิรภัทร เมืองนอย 199 Sci-199-สิรภัทร  10.55 น. 

114 น.ส. ณัฐฐินนัท  รานเสียง 201 Sci-201-ณัฐฐินันท  10.55 น. 

115 นาย อัสรี แวหามะ 204 Sci-204-อัสรี  10.55 น. 

116 นาย อัสนี เพ็ญสวัสดิ ์ 206 Sci-206-อัสนี  11.00 น. 

117 น.ส. จุไรดา บิลเเสะ 208 Sci-208-จุไรดา 11.00 น. 

118 นาย สณัหณัฐ เกตุทอง 209 Sci-209-สัณหณัฐ 11.00 น. 

119 น.ส. สุภาวดี สองส ี 212 Sci-212-สุภาวด ี 11.00 น. 

120 นาย ทัตเทพ แดงลาด 214 Sci-214-ทัตเทพ 11.00 น. 

121 น.ส. ชุติมา พลบญุ 215 Sci-215-ชุติมา  11.05 น. 

122 น.ส. ทัตพร ถนอมวงศ 216 Sci-216-ทัตพร  11.05 น. 

123 นาย พีรพฒัน บัวขาว 219 Sci-219-พีรพัฒน  11.05 น. 

124 นาย ศิรวิทย มณีแสง 220 Sci-220-ศิรวิทย  11.05 น. 

125 นาย ธนวัฒน คงรักษ 221 Sci-221-ธนวัฒน  11.05 น. 

126 นาย นิวัศกรณ ณ พิจิตร 222 Sci-222-นิวัศกรณ  11.10 น. 

127 น.ส. อาซียัน บาฮะคีรี 226 Sci-226-อาซียัน  11.10 น. 

128 น.ส. ณิชกุล ชาวสวน 227 Sci-227-ณิชกุล  11.10 น. 

129 น.ส. จุฑารัตน  บังหมัด 228 Sci-228-จุฑารัตน  11.10 น. 

130 น.ส. พิมพมาดา บวชเหตุ 229 Sci-229-พิมพมาดา  11.10 น. 

131 น.ส. ปานประดับ  เถ่ือนศรี 230 Sci-230-ปานประดบั  11.15 น. 

132 น.ส. พัชราภรณ เพ็ชรสุข 232 Sci-232-พัชราภรณ    11.15 น. 
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133 นาย ณฐกร จันแดง 233 Sci-233-ณฐกร 11.15 น. 

134 น.ส. ชนาภา หอมละมลุ 236 Sci-236-ชนาภา 11.15 น. 

135 น.ส. ศิรประภา สุริยะศรี 237 Sci-237-ศิรประภา 11.15 น. 

136 นาย จักรกฤษณะ นวลปาน 239 Sci-239-จักรกฤษณะ 11.20 น. 

137 น.ส. อัยนา  สงัขประดิษฐ 240 Sci-240-อัยนา 11.20 น. 

138 นาย อมรเทพ ศรีนาค 242 Sci-242-อมรเทพ 11.20 น. 

139 น.ส. ชยานันท ชชูาต ิ 243 Sci-243-ชยานันท 11.20 น. 

140 น.ส. นฤตยา เหล็กหล ี 244 Sci-244-นฤตยา 11.20 น. 

141 น.ส. ชาลิสา ยองเสง 246 Sci-246-ชาลิสา 11.25 น. 

142 น.ส. นฤมล บวัคง  247 Sci-247-นฤมล 11.25 น. 

143 น.ส. จรวยพร โอนิกะ 249 Sci-249-จรวยพร 11.25 น. 

144 น.ส. พรนัชชา ปนทอง 250 Sci-250-พรนัชชา 11.25 น. 

145 นาย ภูมิรัฐ แซอุย 254 Sci-254-ภูมิรัฐ 11.25 น. 

146 นาย มรกต พรุเพชแกว 255 Sci-255-มรกต  11.30 น. 

147 นาย กฤติน สมบูรณดำรงกุล 258 Sci-258-กฤติน  11.30 น. 

148 น.ส. นภสร ทิพยโสธร 260 Sci-260-นภสร  11.30 น. 

149 น.ส. วันดี บิลหมัด 261 Sci-261-วันด ี  11.30 น. 

150 น.ส. บัณฑิตา  สรรพสมบูรณ 262 Sci-262-บัณฑิตา  11.30 น. 

151 น.ส. ฑริตา อินทสัโร 265 Sci-265-ฑริตา  11.35 น. 

152 น.ส. อรุณพิศ  เพชรขาว 268 Sci-268-อรุณพิศ  11.35 น. 

153 น.ส. พรรณภษา ศรีละบุตร 269 Sci-269-พรรณภษา  11.35 น. 

154 น.ส. จรัสทิพย สุขศรี 271 Sci-271-จรัสทิพย  11.35 น. 

155 น.ส. มนทกานติ ดนีนุย 275 Sci-275-มนทกานต ิ  11.35 น. 

156 นาย ปราเมศ  ฉิมเก้ือ 276 Sci-276-ปราเมศ  11.40 น. 

157 น.ส. ชาลินี นบนอบ 279 Sci-279-ชาลิน ี 11.40 น. 

158 นาย นัธทวฒัน  สติะรุโณ 280 Sci-280-นัธทวัฒน 11.40 น. 

159 นาย ทศพล เจริญสุข 281 Sci-281-ทศพล 11.40 น. 

160 น.ส. ศศิมา เละสนั 282 Sci-282-ศศิมา 11.40 น. 

161 นาย อธิวัตติ์ ไชยฤกษ 283 Sci-283-อธิวัตติ์ 11.45 น. 

162 น.ส. รอมานาน ดีนนุย 286 Sci-286-รอมานาน 11.45 น. 

163 น.ส. ชมัยพร บุญนิตย 289 Sci-289-ชมัยพร 11.45 น. 

164 นาย วลิฎาน มงิซ ู 291 Sci-291-วิลฎาน 11.45 น. 

165 นาย ธนกร ศรีเกตุ 292 Sci-292-ธนกร 11.45 น. 

166 น.ส. ธนภรณ ทองเจือเพชร 293 Sci-293-ธนภรณ  11.50 น. 
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167 น.ส. ณัฏฐา อรัญรัตนโสภณ 294 Sci-294-ณัฏฐา  11.50 น. 

168 นาย อาดลิ สะอิ 295 Sci-295-อาดิล  11.50 น. 

169 น.ส. พนิดา แกนแกว 298 Sci-298-พนิดา  11.50 น. 

170 นาย ศุภกฤต ประไพ 300 Sci-300-ศุภกฤต  11.50 น. 

171 นาย ฐิติวฒุน ไกรเทพ 301 Sci-301-ฐิติวุฒน  11.55 น. 

172 น.ส. ฮานีนีย  เกาะสมนั 302 Sci-302-ฮานีนีย  11.55 น. 

173 น.ส. เพชรไพลนิ  หมาดอุมา 304 Sci-304-เพชรไพลิน  11.55 น. 

174 น.ส. มัทนียา หะมะ 305 Sci-305-มัทนียา  11.55 น. 

175 น.ส. กณิกนันต อินทนุพฒัน 307 Sci-307-กณิกนันต  11.55 น. 

176 น.ส. ภัสสร บุญทรง 309 Sci-309-ภัสสร  13.00 น. 

177 น.ส. ธนพร อัคคีสุวรรณ 313 Sci-313-ธนพร 13.00 น. 

178 น.ส. ปทติมา บลิแสะ 314 Sci-314-ปทติมา 13.00 น. 

179 น.ส. พัณณิตา ศรีวทัญ ู 315 Sci-315-พัณณิตา 13.00 น. 

180 นาย ชยานันต ศรีรัตน 319 Sci-319-ชยานันต 13.00 น. 

181 นาย ฮานีฟ  ดอเหลาะ 320 Sci-320-ฮานีฟ  13.05 น. 

182 นาย คงเดช บุญเตโช 321 Sci-321-คงเดช  13.05 น. 

183 น.ส. นวินดา นมรักษ 322 Sci-322-นวินดา  13.05 น. 

184 นาย อุซามะฮ บาโด 324 Sci-324-อุซามะฮ  13.05 น. 

185 นาย ธราธร  รังสฤษฏวีระโชต ิ 326 Sci-326-ธราธร  13.05 น. 

186 น.ส. กรองกาญจน จันทรสีทอง 327 Sci-327-กรองกาญจน 13.10 น. 

187 นาย อนนัตสิทธิ์  จันทมาศ 330 Sci-330-อนันตสิทธิ์ 13.10 น. 

188 นาย ณัฐวฒุิ ชโูชต ิ 331 Sci-331-ณัฐวุฒ ิ 13.10 น. 

189 นาย เมธัส สาริพัฒน 333 Sci-333-เมธัส 13.10 น. 

190 น.ส. พุทธาสินี บุญสนิท 335 Sci-335-พุทธาสิน ี 13.10 น. 

191 น.ส. ชาลิสา  เพชรรักษ 337 Sci-337-ชาลิสา 13.15 น. 

192 น.ส. เปรมกมล จงจิตร 338 Sci-338-เปรมกมล 13.15 น. 

193 นาย ิอนุศิษฏ อาบูบาเกอร 339 Sci-339-อนุศิษฏ 13.15 น. 

194 น.ส. ณัฏยา สุขเกษม 340 Sci-340-ณัฏยา 13.15 น. 

195 น.ส. สุธาดา สโุสะ 341 Sci-341-สุธาดา 13.15 น. 

196 นาย นราพัฒน โตะกอดอ 343 Sci-343-นราพัฒน 13.20 น. 

197 น.ส. ศศิกาญจน ศรีแกว 344 Sci-344-ศศิกาญจน 13.20 น. 

198 น.ส. วราภรณ พิทักษ 346 Sci-346-วราภรณ 13.20 น. 

199 น.ส. อมรกานต สุวรรณชนะ 348 Sci-348-อมรกานต 13.20 น. 

200 นาย นวพล กะมาสา 350 Sci-350-นวพล 13.20 น. 
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201 น.ส. ศศิชา  ประดิษฐ 352 Sci-352-ศศิชา  13.25 น. 

202 นาย ณัฏฐฐศิลป ชูภาพเอกศิลป 354 Sci-354-ณัฏฐฐศิลป  13.25 น. 

203 นาย เพชรกลา สำอางศรี 355 Sci-355-เพชรกลา  13.25 น. 

204 นาย สทิธิพร เกตทอง 356 Sci-356-สิทธิพร  13.25 น. 

205 น.ส. เจียระไน สุขไกร 358 Sci-358-เจียระไน  13.25 น. 

206 นาย อรีฟ สาแม 360 Sci-360-อรีฟ  13.30 น. 

207 นาย อับดลุฮานนัท ราแดง 361 Sci-361-อับดุลฮานนัท  13.30 น. 

208 น.ส. วรรณรยา ทองแดง 364 Sci-364-วรรณรยา  13.30 น. 

209 นาย กฤษณวรรษ บุญพรหมสุข 365 Sci-365-กฤษณวรรษ  13.30 น. 

210 น.ส. นัจวา  นิยม 369 Sci-369-นัจวา  13.30 น. 

หมายเหตุ 
1. เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการปเลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม
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