
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครคัดเลือกเปนนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

โครงการ “Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2566 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ“Sci Seed สานฝน  คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2566 ไปแลวนั้น  

 

 บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จงึขอประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ จำนวน 229 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 และเร่ิมสอบสัมภาษณ   
เวลา 09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

1 นางสาวบรรธิตา ไชยสทิธิ ์ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

2 นายณภัทร ธรรมรัตน หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาศาสตร 

3 นางสาวเบญจมาศ ชสูุวรรณ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

4 นายวีรภัทร ชุมประยูร พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

5 นางสาวปริชญา แกวกิริยา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

6 นายตั๊กวา อาลีมิง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

7 นางสาวอรปรีดา โอยสวัสดิ ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุราษฎรธาน ี

สุราษฎรธาน ี เทคโนโลยชีีวภาพ 

8 นายทรงยศ พรหมสุวรรณ บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

9 นางสาวณภัทร ศรีวัง ปาพะยอมพิทยาคม พัทลุง จุลชีววทิยา 

10 นางสาวทพิยาภรณ ดวงวิสุทธิ ์ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

11 นางสาวจีรภัทร เชิดช ู กัลยาณศีรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคมี 

12 นางสาวชนัฏพร ไชยชนะ พะตงประธานคีรีวัฒน สงขลา จุลชีววทิยา 

13 นางสาวกัณฐิกา รุจิธนพิพฒัน พะตงประธานคีรีวัฒน สงขลา จุลชีววทิยา 

14 นายอภิสิทธิ์ ชื่นเชยกลิ่น หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

15 นางสาวมนัสนันท เสะ พัทลุงพิทยาคม พัทลุง เคมี 

16 นางสาวอภิชญา แสงชูโต ระโนดวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

17 นายปุณณวิชญ เทพศรี บูรณะรำลึก ตรัง เทคโนโลยชีีวภาพ 

18 นางสาวปุณยนชุ ศรีรักษ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

19 นางสาวถิรนนัท ศรีนวล สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา จุลชีววทิยา 

20 นางสาวพชิชา หวังแกว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

21 นายศรัณยู เกิดรักษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่ จุลชีววทิยา 

22 นางสาวบุรัสกร ซุนสุวรรณ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

23 นายณัฐกิจ พฒันปรีชาเสถียร เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

24 นางสาวเปรมสิริ สังขหุด สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

25 นางสาวพรชะนก ไชยบุตร สตรีพัทลุง พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

26 นางสาวรัตนาวด ีจารุมณ ี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ฟสิกส 

27 นางสาวเขมจิรา เกียรติกมลชัย หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

28 นางสาวสุธิตา ทวีเสง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

29 นายชิโนรส สุขใส วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

30 นางสาวทยาพร นวลศรี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

31 นางสาวกัญญาณัฐ สมงิแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล จุลชีววทิยา 

32 นางสาวขนษิฐา ทองชูชวย ควนเนียงวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร 

33 นางสาวอัญชษิฐา ภาชโน มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี ฟสิกส 

34 นายยามาล อุเจะ ควนโดนวทิยา สตูล ชีววิทยา 

35 นางสาวเจตนิพิฐ ปญญา สุราษฎรธานี 2 สุราษฎรธาน ี คณิตศาสตร 

36 นายธนพัฒน เจนศิริเจริญวงศ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา ฟสิกส 

37 นางสาวณฐัติญา นันทา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

38 นางสาวนันทยิา จลุิวรรี มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

39 นางสาวนิชนันท รักไทย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

40 นางสาวชินนัพร พุทธสวัสดิ ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สถิติ 

41 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชรทอง สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

42 นางสาวศุภกานต มณีโชต ิ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี ่ เคมี 

43 นางสาววริศรา หีบเพช็ร พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

44 นายภูมินทร จุตต ิ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

45 นายวรโชติ ลองสุวรรณ ระโนดวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

46 นางสาวปณิตา ทองไชย พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร 

47 นางสาวจฑุามาศ ชนูาวา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุราษฎรธาน ี

สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 

48 นางสาวอนิตา หลำสะ พัทลุง พัทลุง เคมี 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

49 นางสาวลักษม ีหนูเพลา มัธยมจิตจัณ สงขลา เคมี 

50 นางสาวชุติกาญจน เทพชุม มัธยมจิตจัณ สงขลา เคมี-ชวีวิทยาประยุกต 

51 นายชลสทิธิ ์มาศเสม รร.เทศบาลปลูกปญญา  
ในพระอุปถัมภฯ 

ภูเก็ต ชีววิทยา 

52 นางสาวนิรดา บินดสุะ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาศาสตร 

53 นายธีรวชิ ทองคำแท สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง สถิติ 

54 นางสาวนัศรียะฮ ฺสาดนี ดารุลมาอาเรฟมูลนิธ ิ สตูล ชีววทิยา 

55 นายอามนี เจะบือราเฮง มูลนิธิอาซิซสถาน ปตตาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

56 นางสาวภัสรินทร บัวผัน ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา ฟสิกส 

57 นางสาววรีาวรรต ดิสระ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

58 นางสาวอภิสรา เรนเรือง พัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

59 นายรสชดี ้ตอหิรัญ พิมานพิทยาสรรค สตูล ฟสิกส 

60 นางสาวอมลรดา เที่ยงแท ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต จุลชีววทิยา 

61 นางสาวนิชานนัท เตี้ยวเจริญ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

62 นางสาววรรษมน บุญยงั สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

63 นางสาวอารียาภา ชูเมือง บางดีวทิยาคม ตรัง วิทยาศาสตร 

64 นางสาวภัสพร หนูช ู หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ชีววิทยา 

65 นางสาวปทมา นราทรัพยสิริ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

66 นางสาวอทิตา ทองเม็ด พลวิทยา สงขลา จุลชีววทิยา 

67 นางสาวชมพูนทุ ชัยเพชร หวยยอด ตรัง เคมี 

68 นางสาวกันตกนิษฐ คำนวล พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร 

69 นางสาวอภิสรา ไวยนาค หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

70 นางสาวชนิภรณ พังสาย เขาชัยสน พัทลุง จุลชีววทิยา 

71 นางสาวศุภิดา อุดมดิษฐกร เขาชัยสน พัทลุง เคมี 

72 นายภานุวฒัน รอดหน ู ปลายพระยาวทิยาคม กระบี ่ วิทยาการคอมพิวเตอร 

73 นางสาวณัฐพัฒน ทองลูกแกว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา ชีววิทยา 

74 นางสาวสุภัทศร นิสาสกุล บางแกวพิทยาคม พัทลุง ชีววิทยา 

75 นางสาวมณฑิรา รัตนนำไชย บางแกวพิทยาคม พัทลุง ชีววิทยา 

76 นางสาวปญญาพร ศรียา มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา ฟสิกส 

77 นางสาวณฏัฐณชิา ศรีราม ประสาทวิทยาคาร สุรินทร เคมี 

78 นางสาวรักษิณา คงเจือ พัทลุง พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

79 นางสาวศศิธร แซลิ่ม พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา เคมี 

80 นางสาวอภิสรา แซชิ้น มัธยมจติจัณ สงขลา ฟสิกส 

     



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

81 นางสาววทิิตา ศรีประสาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นครปฐม ชีววิทยา 

82 นางสาวมัทนพร เมืองปาน ระโนดวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร 

83 นางสาวสโรชา ฤทธิพรัด รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา คณิตศาสตร 

84 นางสาวธมนวรรณ บุญพรม ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา วิทยาศาสตร 

85 นางสาวนิสรีน เตะมะหมัด สาธิตวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ปตตาน ี จุลชีววทิยา 

86 นายอันวาร เบาะนะ มุสลิมสตลูวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

87 นางสาวภัทราภรณ แกวหนู หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาศาสตร 

88 นางสาวฐติพิร เรืองแกว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

89 นางสาวปทิตตา มณีสวาง หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาศาสตร 

90 นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว มัธยมสิริวณัวรี 2 สงขลา สงขลา เคมี 

91 นางสาววนัวิสาข เรืองเจริญ หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

92 นางสาวตวงทิพย บัวมณ ี ควนพระสาครินทร พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

93 นางสาววรรณภา สงเกิด สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

94 นางสาวอภิชญา แสงสุวรรณ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

95 นางสาวธนัชชา ยิง่ดำนุน มัธยมจิตจัณ สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

96 นางสาวอารียา ประทาน มัธยมจิตจัณ สงขลา จุลชีววทิยา 

97 นางสาวสิริวรรณ ทองดีเพ็ง พัทลุง พัทลุง เคมี 

98 นางสาวพรชนก อัดเส็น สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา จุลชวีวิทยา 

99 นางสาวอภิสมัย นุยสุวรรณ กาญจนดษิฐ สุราษฎรธาน ี เคมี 

100 นางสาวนาบีลา ปงหลีเสน็ มุสลิมศึกษา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

101 นางสาวฮัซเนีย มหาสุข มุสลิมศึกษา สตูล เคมี 

102 นางสาววนัวิสา พานิช สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

103 นางสาววรัญญา สำเร มุสลิมศึกษา สตูล เคมี 

104 นางสาวทพิยวรินทร รุจิดาสกุลศิริ พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

105 นางสาวนภัสกร จิตมาเส มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

106 นางสาวอเมธีท สุพนีะ มัธยมจิตจัณ สงขลา จุลชีววทิยา 

107 นายพนัธวัช สามัคคี บูรณะรำลึก ตรัง คณิตศาสตร 

108 นางสาวณฐัณิชา ชายเกตุ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

109 นางสาวสุณีย แมะจ ิ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา จุลชีววทิยา 

110 นางสาวนิพาดา เอกมงคลพงศ ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา เคมี 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

111 นายวสวัตติ์ จนัทวาโร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

112 นางสาวภัทราพร ชายทองแกว นาทวีวทิยาคม สงขลา เคมี 

113 นางสาวอารียรัตน ชนะโก ตะโหมด พัทลุง เคมี 

114 นางสาวธติพิร นันทรัตน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

115 นางสาววาศิน ีเงนิคำ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา จุลชีววทิยา 

116 นายอัฐฐานันท ชูความด ี พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

117 นางสาวรักษิณา ชวยประสม หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

118 นายกฤษดา ขุนฤทธิ์แกว ปลายพระยาวทิยาคม กระบี ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

119 นายปริญญากร สกุณา เวียงสระ สุราษฎรธาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

120 นางสาวปยะเนตร นับถือบุญ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

121 นางสาวสุชัญญา ทองสัน้ ตะโหมด พัทลุง เคมี 

122 นายจนิดาพล เกาะกาเหนือ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

123 นางสาวภทรพร นวลปาน ระโนดวิทยา สงขลา จุลชีววทิยา 

124 นายเมธาสิทธิ์ สทิธิศักดิ ์ สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

125 นายธปิก สุวรรณรัตน หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา จุลชีววทิยา 

126 นางสาวสุชานนัท ดิสระมณุ ี หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

127 นางสาวปวีณา ดำฝาย พะตงประธานคีรีวัฒน สงขลา จุลชีววทิยา 

128 นางสาวสุรียวัลย สวนอิน พะตงประธานคีรีวัฒน สงขลา จุลชีววทิยา 

129 นายธนกฤต ชีวรุงโรจน พะตงวิทยามูลนธิ ิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

130 นายพงศธร แจดสันเทียะ พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

131 นางสาววรินรำไพ ขวัญคง มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา ชีววิทยา 

132 นายคณนิ อักษรพันธ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

133 นางสาวพรสุภา เรืองมี พัทลุง พัทลุง เคมี 

134 นางสาวอมรรัตน จนัทรดำ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เคมี 

135 นางสาวพณัณิตา สารสม สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 

136 นายปฏิภาณ รามวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

137 นายอัฟดอล หลีหนุด สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

138 นางสาวพชัราภรณ หนูวงศ จุงฮัวโชะเซียว ตรัง เคมี 

139 นายณัฐพล โบโสย บางแกวพิทยาคม พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

140 นางสาวนภาภัทร สนิอนันต วิเชียรมาต ุ ตรัง ชีววิทยา 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

141 นางสาวอานิส อีตัน อัตตัรกียะหอิสลามียะห นราธิวาส เคมี 

142 นางสาวบุญธิดา ศรีเพ็ชร ตะโหมด พัทลุง สถิติ 

143 นางสาวอรณัฐ เทพกล่ำ พัทลุง พัทลุง เคมี 

144 นางสาวเมธาวดี สุขหรรษา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

145 นางสาวปุณิกา เพชรสทุธิ ์ ละอายพทิยานสุรณ นครศรีธรรมราช เคมี 

146 นายณัฐพล หนูปลอด บางแกวพิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

147 นายธเนศพล พระคุณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

148 นายณัฐชนน นชิานนท เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

149 นางสาวพชิญสิณี เบญญาพนัธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี ่ จุลชีววทิยา 

150 นายรัชชานนท เที่ยงแท วิเชียรมาต ุ ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

151 นางสาวศิริยากร ชุมขุน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

152 นางสาวฑิตฐิตา นิลสาร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช เคมี 

153 นางสาวนุสนาน ีตรอแซ อิสลามบาเจาะวิทยา ยะลา ชีววิทยา 

154 นางสาวจิระนันท สนัอี ตะโหมด พัทลุง สถิติ 

155 นางสาวนุสรา แกวสลำ สตูลวิทยา สตูล ชีววิทยา 

156 นายสทิธิพงค สงิหการณ ปลายพระยาวทิยาคม กระบี ่ วิทยาการคอมพิวเตอร 

157 นางสาวซลัมาน ีอภิบาลแบ อิสลามบาเจาะวิทยา ยะลา ชีววิทยา 

158 นางสาวซัฟรีนา สาแม ตายุตตอลีบาต สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

159 นางสาวธญัธร นิธินรเศรษฐ สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง จุลชวีวิทยา 

160 นายคณาธิป กอกเผือก รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

161 นางสาวนภัสสร แกวจงกูล พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

162 นางสาวพรกนก สงคง พัทลุง พัทลุง เคมี 

163 นางสาวพรศิริ รณศิริ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช เคมี 

164 นางสาวอัญชษิฐา ทองประทปี นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

165 นางสาวนิศาชล ดวงคง สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

166 นางสาวสุชานนัท คเชนทร พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา จุลชีววทิยา 

167 นายศุภกิตต หมีทอง หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา เคมี 

168 นายศรายทุธ ทรัพยสนิ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

169 นางสาววชิญดา เกิดพิกุล สุราษฎรธานี 2 สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 

170 นางสาวฟารีฮะ ยานยา อิสลามบาเจาะวิทยา ยะลา ชีววิทยา 

171 นางสาวนภัสสร บุญสราง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เทคโนโลยชีีวภาพ 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

172 นางสาวปวันรัตน สุทธิรักษ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

173 นางสาวนันทิกานต เพชรดำ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

174 นางสาวภัทรธิดา สมเพ็ชร สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

175 นางสาวณัฐชพร แซจิว มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

176 นางสาวกมลชนก พรหมเอียด นราธิวาส นราธิวาส เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

177 นายศุภวิชญ อุไรรัตน หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

178 นางสาวบุษกร มณีฉาย สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

179 นางสาวขวัญนภา ศาสนะ
กระบวน 

รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

180 นางสาวสุธาสิน ีปนทรัตน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

181 นางสาวภัทราภรณ เสนารัตน พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา จุลชีววทิยา 

182 นางสาวมุรณ ีหมัดสกุล มุสลิมศึกษา สตูล เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

183 นางสาวลักษิกา พรหมเพรา พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

184 นางสาวนภัสสรณ เศรษฐีธิติสกุล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

185 นายสรรเพชญ เฉลิมภพ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา จุลชีววทิยา 

186 นายภูรินทร วงคตั้นห้ิน ตะโหมด พัทลุง จุลชีววทิยา 

187 นางสาวชญานิศ สุรัตนพราหมณ เทศบาล 5 สุราษฎรธาน ี สถิติ 

188 นางสาวรอกีเยาะ เซ็ง นราธิวาส นราธิวาส เคมี 

189 นายชาญณรงค สุดทองคง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

190 นางสาวธัญชนก พลอินทร วิเชียรมาต ุ ตรัง เคมี 

191 นางสาวนันทติา ลายปาน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช จุลชีววทิยา 

192 นางสาวกานตทิตา ตัน่เผาพงษ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

193 นายสิรภพ จิณรัฐ พัทลงุ พัทลุง วิทยาศาสตร 

194 นายนพดล นัตตะโร พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

195 นายรณชยั อะชัยยงั วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

196 นายธรรมศักดิ์ พลทะกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด เคมี 

197 นางสาวพลอยระพี ไชยพูน พลวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

198 นางสาวจิราวรรณ เพงหลง บางแกวพิทยาคม พัทลุง จุลชีววทิยา 

199 นายพิพฒัพงศ พร้ิมนะ สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการคอมพิวเตอร 

200 นายอัศริ มั่นคง ธรรมศาสนวิทยา สตูล จุลชีววทิยา 

201 นางสาวสมฤทัย หลวงปลอด พนมศึกษา สุราษฎรธาน ี คณิตศาสตร 

202 นายธนา โชคเจริญเลศิ พะตงประธานคีรีวัฒน สงขลา ฟสิกส 

203 นางสาวอภิสรา พริกเบ็ญจะ เขาชัยสน พัทลุง ชีววิทยา 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาชาวิชา 

204 นายธนวัฒน ศิริวัง ตะโหมด พัทลุง ชีววิทยา 

205 นางสาวพิมพลภัส ชูจิตร ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

206 นางสาวชุตกิาญจน กิจกุลเลิศ พะตงวิทยามูลนิธ ิ สงขลา ชีววิทยา 

207 นางสาวกัญญวรา ทองฉิม เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี ชีววิทยา 

208 นางสาวอภิสรา บุญทว ี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

209 นางสาววลินดา แซหล ี มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

210 นางสาวจฑุาทพิย สุทธพิิทักษ บางสวรรควิทยาคม สุราษฎรธาน ี เคมี 

211 นางสาวพชัรพร มุสิกิม พัทลุง พัทลุง เคมี 

212 นายภควัต นักการรอง พัทลุง พัทลุง จุลชีววทิยา 

213 นางสาวชิดชนก แซออ บรมราชินนีาถราชวิทยาลัย ราชบุรี จุลชีววทิยา 

214 นางสาวปวริศา เจริญลาภ ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

215 นางสาวกรกนก ทับทอง สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี เคมี 

216 นางสาววรรณวลี นวมเพชร พระแสงวทิยา สุราษฎรธาน ี เคมี 

217 นายธานนท ทองป บางแกวพิทยาคม พัทลุง เคมี 

218 นายศมน ประเสริฐทรัพย หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

219 นางสาวณีรนุช รัตนโชตโิญ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา ฟสิกส 

220 นางสาวพีรดา ศรีทรัพย ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา ชีววิทยา 

221 นายธวชัชัย คชเวช สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

222 นางสาวบุษยามาศ บวัเนี่ยว มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

223 นายยฮูาด ียีรัน สมบูรณศาสน สงขลา เคมี 

224 นายมฮูัมหมัดฟุรกอน เจะสมัน สมบูรณศาสน สงขลา จุลชีววทิยา 

225 นายวฒุิพร ขาวจนัทรคง หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา เคมี 

226 นางสาวมลิวรรณ แกวบุญสง ตะโหมด พัทลุง จุลชีววทิยา 

227 นางสาวสุพิชชา อทนิโณ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา สถิติ 

228 นายพงคพิภัทร นาคเกลี้ยง สตรีพัทลุง พัทลุง ฟสิกส 

229 นายกฤตธิี วิภาคกิจเจริญ พิชัยรัตนาคาร ระนอง ชีววิทยา 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงค
จะเขาศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ 

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

                        



ประกาศ  ณ  วนัที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2565 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

0220 ลว. 22 ก.ย.65



                       

(เอกสารแนบ) 
โครงการ“Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2566 

วันเสารที่  1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

ZOOM Meeting ID: 999-001-8102 Link ID: https://zoom.us/j/9990018102 
 

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 

1 นางสาวบรรธิตา ไชยสทิธิ ์ 5-001-บรรธิตา 09.00 น. 

2 นายณภัทร ธรรมรัตน 5-002-ณภัทร 09.00 น. 

3 นางสาวเบญจมาศ ชสูุวรรณ 5-003-เบญจมาศ 09.00 น. 

4 นายวีรภัทร ชุมประยูร 5-004-วีรภทัร 09.00 น. 

5 นางสาวปริชญา แกวกิริยา 5-005-ปริชญา 09.00 น. 

6 นายตั๊กวา อาลีมิง 5-006-ตั๊กวา 09.00 น. 

7 นางสาวอรปรีดา โอยสวัสดิ ์ 5-007-อรปรีดา 09.00 น. 

8 นายทรงยศ พรหมสุวรรณ 5-008-ทรงยศ 09.00 น. 

9 นางสาวณภัทร ศรีวัง 5-009-ณภัทร 09.00 น. 

10 นางสาวทพิยาภรณ ดวงวิสุทธิ ์ 5-010-ทิพยาภรณ 09.00 น. 

11 นางสาวจีรภัทร เชิดช ู 5-011-จีรภัทร 09.05 น. 

12 นางสาวชนัฏพร ไชยชนะ 5-012-ชนัฏพร 09.05 น. 

13 นางสาวกัณฐิกา รุจิธนพิพฒัน 5-013-กัณฐิกา  09.05 น. 

14 นายอภิสิทธิ์ ชื่นเชยกลิ่น 5-014-อภิสิทธิ ์ 09.05 น. 

15 นางสาวมนัสนันท เสะ 5-015-มนัสนันท 09.05 น. 

16 นางสาวอภิชญา แสงชูโต 5-016-อภิชญา 09.05 น. 

17 นายปุณณวิชญ เทพศรี 5-017-ปุณณวิชญ 09.05 น. 

18 นางสาวปุณยนชุ ศรีรักษ 5-018-ปุณยนุช 09.05 น. 

19 นางสาวถิรนนัท ศรีนวล 5-019-ถิรนันท 09.05 น. 

20 นางสาวพชิชา หวังแกว 5-020-พิชชา  09.05 น. 

21 นายศรัณย ูเกิดรักษ 5-021-ศรัณยู 09.10 น. 

22 นางสาวบุรัสกร ซุนสุวรรณ 5-022-บุรัสกร 09.10 น. 

23 นายณัฐกิจ พฒันปรีชาเสถียร 5-023-ณัฐกิจ 09.10 น. 

24 นางสาวเปรมสิริ สังขหุด 5-024-เปรมสิริ 09.10 น. 

25 นางสาวพรชะนก ไชยบุตร 5-025-พรชะนก 09.10 น. 

26 นางสาวรัตนาวด ีจารุมณ ี 5-026-รัตนาวด ี 09.10 น. 

27 นางสาวเขมจิรา เกียรติกมลชัย 5-027-เขมจิรา 09.10 น. 

https://zoom.us/j/9990018102


                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
28 นางสาวสุธิตา ทวีเสง 5-028-สุธิตา 09.10 น. 

29 นายชิโนรส สุขใส 5-029-ชิโนรส 09.10 น. 

30 นางสาวทยาพร นวลศรี 5-030-ทยาพร 09.10 น. 

31 นางสาวกัญญาณัฐ สมงิแกว 5-031-กัญญาณฐั 09.15 น. 

32 นางสาวขนษิฐา ทองชูชวย 5-032-ขนิษฐา 09.15 น. 

33 นางสาวอัญชษิฐา ภาชโน 5-033-อัญชิษฐา  09.15 น. 

34 นายยามาล อุเจะ 5-034-ยามาล 09.15 น. 

35 นางสาวเจตนิพิฐ ปญญา 5-035-เจตนิพิฐ 09.15 น. 

36 นายธนพัฒน เจนศิริเจริญวงศ 5-036-ธนพัฒน 09.15 น. 

37 นางสาวณฐัติญา นันทา 5-037-ณัฐติญา 09.15 น. 

38 นางสาวนันทยิา จลุิวรรี 5-038-นันทิยา 09.15 น. 

39 นางสาวนิชนันท รักไทย 5-039-นิชนันท 09.15 น. 

40 นางสาวชินนัพร พุทธสวัสดิ ์ 5-040-ชินันพร 09.15 น. 

41 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชรทอง 5-041-กมลวรรณ 09.20 น. 

42 นางสาวศุภกานต มณีโชต ิ 5-042-ศุภกานต 09.20 น. 

43 นางสาววริศรา หีบเพช็ร 5-043-วริศรา 09.20 น. 

44 นายภูมินทร จุตต ิ 5-044-ภูมินทร 09.20 น. 

45 นายวรโชติ ลองสุวรรณ 5-045-วรโชต ิ 09.20 น. 

46 นางสาวปณิตา ทองไชย 5-046-ปณิตา 09.20 น. 

47 นางสาวจฑุามาศ ชนูาวา 5-047-จุฑามาศ 09.20 น. 

48 นางสาวอนิตา หลำสะ 5-048-อนิตา 09.20 น. 

49 นางสาวลักษม ีหนูเพลา 5-049-ลักษมี 09.20 น. 

50 นางสาวชุติกาญจน เทพชุม 5-050-ชุติกาญจน 09.20 น. 

51 นายชลสทิธิ์ มาศเสม 5-051-ชลสิทธิ ์ 09.25 น. 

52 นางสาวนิรดา บินดสุะ 5-052-นิรดา 09.25 น 

53 นายธีรวชิ ทองคำแท 5-053-ธีรวิช 09.25 น 

54 นางสาวนัศรียะฮ ฺสาดนี 5-054-นัศรียะฮฺ 09.25 น 

55 นายอามนี เจะบือราเฮง 5-055-อามีน 09.25 น 

56 นางสาวภัสรินทร บัวผัน 5-056-ภัสรินทร 09.25 น 

57 นางสาววรีาวรรต ดิสระ 5-057-วีราวรรต 09.25 น 

58 นางสาวอภิสรา เรนเรือง 5-058-อภิสรา 09.25 น 

59 นายรสชดี ้ตอหิรัญ 5-059-รสชดี ้ 09.25 น 

60 นางสาวอมลรดา เที่ยงแท 5-060-อมลรดา 09.25 น 

61 นางสาวนิชานนัท เตี้ยวเจริญ 5-061-นิชานันท 09.30 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
62 นางสาววรรษมน บุญยงั 5-062-วรรษมน 09.30 น. 

63 นางสาวอารียาภา ชูเมือง 5-063-อารียาภา 09.30 น. 

64 นางสาวภัสพร หนูช ู 5-064-ภัสพร 09.30 น. 

65 นางสาวปทมา นราทรัพยสิริ 5-065-ปทมา 09.30 น. 

66 นางสาวอทิตา ทองเม็ด 5-066-อทิตา 09.30 น. 

67 นางสาวชมพูนทุ ชัยเพชร 5-067-ชมพูนุท 09.30 น. 

68 นางสาวกันตกนิษฐ คำนวล 5-068-กันตกนิษฐ 09.30 น. 

69 นางสาวอภิสรา ไวยนาค 5-069-อภิสรา 09.30 น. 

70 นางสาวชนิภรณ พังสาย 5-070-ชนิภรณ 09.30 น. 

71 นางสาวศุภิดา อุดมดิษฐกร 5-071-ศุภิดา 09.35 น. 

72 นายภานุวฒัน รอดหน ู 5-072-ภานุวัฒน 09.35 น. 

73 นางสาวณัฐพัฒน ทองลูกแกว 5-073-ณัฐพัฒน 09.35 น. 

74 นางสาวสุภัทศร นิสาสกุล 5-074-สุภัทศร 09.35 น. 

75 นางสาวมณฑิรา รัตนนำไชย 5-075-มณฑิรา 09.35 น. 

76 นางสาวปญญาพร ศรียา 5-076-ปญญาพร 09.35 น. 

77 นางสาวณฏัฐณชิา ศรีราม 5-077-ณัฏฐณิชา 09.35 น. 

78 นางสาวรักษิณา คงเจือ 5-078-รักษิณา 09.35 น. 

79 นางสาวศศิธร แซลิ่ม 5-079-ศศิธร 09.35 น. 

80 นางสาวอภิสรา แซชิ้น 5-080-อภิสรา 09.35 น. 

81 นางสาววทิิตา ศรีประสาท 5-081-วิทิตา 09.40 น. 

82 นางสาวมัทนพร เมืองปาน 5-082-มัทนพร 09.40 น. 

83 นางสาวสโรชา ฤทธิพรัด 5-083-สโรชา 09.40 น. 

84 นางสาวธมนวรรณ บุญพรม 5-084-ธมนวรรณ 09.40 น. 

85 นางสาวนิสรีน เตะมะหมัด 5-085-นิสรีน 09.40 น. 

86 นายอันวาร เบาะนะ 5-086-อันวาร 09.40 น. 

87 นางสาวภัทราภรณ แกวหนู 5-087-ภัทราภรณ 09.40 น. 

88 นางสาวฐติพิร เรืองแกว 5-088-ฐิติพร 09.40 น. 

89 นางสาวปทิตตา มณีสวาง 5-089-ปทิตตา  09.40 น. 

90 นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว 5-090-กัญญาพัชร 09.40 น. 

91 นางสาววนัวิสาข เรืองเจริญ 5-091-วันวิสาข 09.45 น. 

92 นางสาวตวงทิพย บัวมณ ี 5-092-ตวงทิพย 09.45 น. 

93 นางสาววรรณภา สงเกิด 5-093-วรรณภา  09.45 น. 

94 นางสาวอภิชญา แสงสุวรรณ 5-094-อภิชญา 09.45 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
95 นางสาวธนัชชา ยิง่ดำนุน 5-095-ธนัชชา  09.45 น. 

96 นางสาวอารียา ประทาน 5-096-อารียา 09.45 น. 

97 นางสาวสิริวรรณ ทองดีเพ็ง 5-097-สิริวรรณ 09.45 น. 

98 นางสาวพรชนก อัดเส็น 5-098-พรชนก 09.45 น. 

99 นางสาวอภิสมัย นุยสุวรรณ 5-099-อภิสมัย 09.45 น. 

100 นางสาวนาบีลา ปงหลีเสน็ 5-100-นาบีลา 09.45 น. 

101 นางสาวฮัซเนีย มหาสุข 5-101-ฮัซเนีย 09.50 น. 

102 นางสาววนัวิสา พานิช 5-102-วันวิสา 09.50 น. 

103 นางสาววรัญญา สำเร 5-103-วรัญญา 09.50 น. 

104 นางสาวทพิยวรินทร รุจิดาสกุลศิริ 5-104-ทิพยวรินทร 09.50 น. 

105 นางสาวนภัสกร จิตมาเส 5-105-นภัสกร 09.50 น. 

106 นางสาวอเมธีท สุพนีะ 5-106-อเมธีท 09.50 น. 

107 นายพนัธวัช สามัคคี 5-107-พันธวัช 09.50 น. 

108 นางสาวณฐัณิชา ชายเกตุ 5-108-ณัฐณิชา 09.50 น. 

109 นางสาวสุณีย แมะจ ิ 5-109-สุณีย 09.50 น. 

110 นางสาวนิพาดา เอกมงคลพงศ 5-110-นิพาดา  09.50 น. 

111 นายวสวัตติ์ จนัทวาโร 5-111-วสวัตติ ์ 09.55 น. 

112 นางสาวภัทราพร ชายทองแกว 5-112-ภัทราพร 09.55 น. 

113 นางสาวอารียรัตน ชนะโก 5-113-อารียรัตน 09.55 น. 

114 นางสาวธติพิร นันทรัตน 5-114-ธิติพร 09.55 น. 

115 นางสาววาศิน ีเงนิคำ 5-115-วาศินี 09.55 น. 

116 นายอัฐฐานันท ชูความด ี 5-116-อัฐฐานันท 09.55 น. 

117 นางสาวรักษิณา ชวยประสม 5-117-รักษิณา  09.55 น. 

118 นายกฤษดา ขุนฤทธิ์แกว 5-118-กฤษดา 09.55 น. 

119 นายปริญญากร สกุณา 5-119-ปริญญากร 09.55 น. 

120 นางสาวปยะเนตร นับถือบุญ 5-120-ปยะเนตร 09.55 น. 

121 นางสาวสุชัญญา ทองสัน้ 5-121-สุชัญญา 10.00 น. 

122 นายจนิดาพล เกาะกาเหนือ 5-122-จินดาพล 10.00 น. 

123 นางสาวภทรพร นวลปาน 5-123-ภทรพร 10.00 น. 

124 นายเมธาสิทธิ์ สทิธิศักดิ ์ 5-124-เมธาสิทธิ ์ 10.00 น. 

125 นายธปิก สุวรรณรัตน 5-125-ธิปก 10.00 น. 

126 นางสาวสุชานนัท ดิสระมณุ ี 5-126-สุชานันท 10.00 น. 

127 นางสาวปวีณา ดำฝาย 5-127-ปวีณา 10.00 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
128 นางสาวสุรียวัลย สวนอิน 5-128-สุรียวัลย 10.00 น. 

129 นายธนกฤต ชีวรุงโรจน 5-129-ธนกฤต 10.00 น. 

130 นายพงศธร แจดสันเทียะ 5-130-พงศธร 10.00 น. 

131 นางสาววรินรำไพ ขวัญคง 5-131-วรินรำไพ 10.05 น. 

132 นายคณนิ อักษรพันธ 5-132-คณิน 10.05 น. 

133 นางสาวพรสุภา เรืองมี 5-133-พรสุภา 10.05 น. 

.134 นางสาวอมรรัตน จนัทรดำ 5-134-อมรรัตน 10.05 น. 

135 นางสาวพณัณิตา สารสม 5-135-พัณณิตา 10.05 น. 

136 นายปฏิภาณ รามวงศ 5-136-ปฏิภาณ 10.05 น. 

137 นายอัฟดอล หลีหนุด 5-137-อัฟดอล 10.05 น. 

138 นางสาวพชัราภรณ หนูวงศ 5-138-พัชราภรณ  10.05 น. 

139 นายณัฐพล โบโสย 5-139-ณัฐพล 10.05 น. 

140 นางสาวนภาภัทร สนิอนันต 5-140-นภาภัทร 10.05 น. 

141 นางสาวอานิส อีตัน 5-141-อานิส 10.10 น. 

142 นางสาวบุญธิดา ศรีเพ็ชร 5-142-บุญธิดา 10.10 น. 

143 นางสาวอรณัฐ เทพกล่ำ 5-143-อรณัฐ 10.10 น. 

144 นางสาวเมธาวดี สุขหรรษา 5-144-เมธาวดี 10.10 น. 

145 นางสาวปุณิกา เพชรสทุธิ ์ 5-145-ปุณิกา 10.10 น. 

146 นายณัฐพล หนูปลอด 5-146-ณัฐพล 10.10 น. 

147 นายธเนศพล พระคุณ 5-147-ธเนศพล 10.10 น. 

148 นายณัฐชนน นชิานนท 5-148-ณัฐชนน 10.10 น. 

149 นางสาวพชิญสิณี เบญญาพนัธุ 5-149-พิชญสิณี 10.10 น. 

150 นายรัชชานนท เที่ยงแท 5-150-รัชชานนท 10.10 น. 

151 นางสาวศิริยากร ชุมขุน 5-151-ศิริยากร 10.15 น. 

152 นางสาวฑิตฐิตา นิลสาร 5-152-ฑิตฐิตา 10.15 น. 

153 นางสาวนุสนาน ีตรอแซ 5-153-นุสนาน ี 10.15 น. 

154 นางสาวจิระนันท สนัอี 5-154-จิระนันท 10.15 น. 

155 นางสาวนุสรา แกวสลำ 5-155-นุสรา 10.15 น. 

156 นายสทิธิพงค สงิหการณ 5-156-สิทธิพงค 10.15 น. 

157 นางสาวซลัมาน ีอภิบาลแบ 5-157-ซัลมานี 10.15 น. 

158 นางสาวซัฟรีนา สาแม 5-158-ซัฟรีนา 10.15 น. 

159 นางสาวธญัธร นิธินรเศรษฐ 5-159-ธัญธร 10.15 น. 

160 นายคณาธิป กอกเผือก 5-160-คณาธิป 10.15 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
161 นางสาวนภัสสร แกวจงกูล 5-161-นภัสสร 10.20 น. 

162 นางสาวพรกนก สงคง 5-162-พรกนก 10.20 น. 

163 นางสาวพรศิริ รณศิริ 5-163-พรศิริ  10.20 น. 

164 นางสาวอัญชษิฐา ทองประทปี 5-164-อัญชิษฐา 10.20 น. 

165 นางสาวนิศาชล ดวงคง 5-165-นิศาชล 10.20 น. 

166 นางสาวสุชานนัท คเชนทร 5-166-สุชานันท 10.20 น. 

167 นายศุภกิตต หมีทอง 5-167-ศุภกิตต 10.20 น. 

168 นายศรายทุธ ทรัพยสนิ 5-168-ศรายุทธ 10.20 น. 

169 นางสาววชิญดา เกิดพิกุล 5-169-วิชญดา 10.20 น. 

170 นางสาวฟารีฮะ ยานยา 5-170-ฟารีฮะ 10.20 น. 

171 นางสาวนภัสสร บุญสราง 5-171-นภัสสร 10.25 น. 

172 นางสาวปวันรัตน สุทธิรักษ 5-172-ปวันรัตน 10.25 น. 

173 นางสาวนันทิกานต เพชรดำ 5-173-นันทิกานต  10.25 น. 

174 นางสาวภัทรธิดา สมเพ็ชร 5-174-ภัทรธิดา 10.25 น. 

175 นางสาวณัฐชพร แซจิว 5-175-ณัฐชพ 10.25 น. 

176 นางสาวกมลชนก พรหมเอียด 5-176-กมลชนก 10.25 น. 

177 นายศุภวิชญ อุไรรัตน 5-177-ศุภวิชญ 10.25 น. 

178 นางสาวบุษกร มณีฉาย 5-178-บุษกร 10.25 น. 

179 นางสาวขวัญนภา ศาสนะกระบวน 5-179-ขวัญนภา 10.25 น. 

180 นางสาวสุธาสิน ีปนทรัตน 5-180-สุธาสิน ี 10.25 น. 

181 นางสาวภัทราภรณ เสนารัตน 5-181-ภัทราภรณ 10.30 น. 

182 นางสาวมุรณ ีหมัดสกุล 5-182-มุรณี 10.30 น. 

183 นางสาวลักษิกา พรหมเพรา 5-183-ลักษิกา 10.30 น. 

184 นางสาวนภัสสรณ เศรษฐีธิติสกุล 5-184-นภัสสรณ 10.30 น. 

185 นายสรรเพชญ เฉลิมภพ 5-185-สรรเพชญ 10.30 น. 

186 นายภูรินทร วงคตั้นห้ิน 5-186-ภูรินทร 10.30 น. 

187 นางสาวชญานิศ สุรัตนพราหมณ 5-187-ชญานิศ 10.30 น. 

188 นางสาวรอกีเยาะ เซ็ง 5-188-รอกีเยาะ 10.30 น. 

189 นายชาญณรงค สุดทองคง 5-189-ชาญณรงค  10.30 น. 

190 นางสาวธัญชนก พลอินทร 5-190-ธัญชนก 10.30 น. 

191 นางสาวนันทติา ลายปาน 5-191-นันทิตา 10.35 น. 

192 นางสาวกานตทิตา ตัน่เผาพงษ 5-192-กานตทิตา 10.35 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
193 นายสิรภพ จิณรัฐ 5-193-สิรภพ 10.35 น. 

194 นายนพดล นัตตะโร 5-194-นพดล 10.35 น. 

195 นายรณชยั อะชัยยงั 5-195-รณชัย 10.35 น. 

196 นายธรรมศักดิ ์พลทะกลาง 5-196-ธรรมศักดิ์ 10.35 น. 

197 นางสาวพลอยระพี ไชยพูน 5-197-พลอยระพี 10.35 น. 

198 นางสาวจิราวรรณ เพงหลง 5-198-จิราวรรณ 10.35 น. 

199 นายพิพฒัพงศ พร้ิมนะ 5-199-พิพัฒพงศ 10.35 น. 

200 นายอัศริ มั่นคง 5-200-อัศริ 10.35 น. 

201 นางสาวสมฤทัย หลวงปลอด 5-201-สมฤทัย  10.40 น. 

202 นายธนา โชคเจริญเลิศ 5-202-ธนา 10.40 น. 

203 นางสาวอภิสรา พริกเบ็ญจะ 5-203-อภิสรา 10.40 น. 

204 นายธนวัฒน ศิริวัง 5-204-ธนวัฒน 10.40 น. 

205 นางสาวพิมพลภัส ชูจิตร 5-205-พิมพลภัส 10.40 น. 

206 นางสาวชุตกิาญจน กิจกุลเลิศ 5-206-ชุติกาญจน 10.40 น. 

207 นางสาวกัญญวรา ทองฉิม 5-207-กัญญวรา  10.40 น. 

208 นางสาวอภิสรา บุญทว ี 5-208-อภิสรา 10.40 น. 

209 นางสาววลินดา แซหล ี 5-209-วลินดา 10.40 น. 

210 นางสาวจฑุาทพิย สุทธพิิทักษ 5-210-จุฑาทิพย 10.40 น. 

211 นางสาวพชัรพร มุสิกิม 5-211-พัชรพร 10.45 น. 

212 นายภควัต นักการรอง 5-212-ภควัต 10.45 น. 

213 นางสาวชิดชนก แซออ 5-213-ชิดชนก 10.45 น. 

214 นางสาวปวริศา เจริญลาภ 5-214-ปวริศา 10.45 น. 

215 นางสาวกรกนก ทับทอง 5-215-กรกนก 10.45 น. 

216 นางสาววรรณวลี นวมเพชร 5-216-วรรณวลี 10.45 น. 

217 นายธานนท ทองป 5-217-ธานนท 10.45 น. 

218 นายศมน ประเสริฐทรัพย 5-218-ศมน 10.45 น. 

219 นางสาวณีรนุช รัตนโชตโิญ 5-219-ณีรนุช 10.45 น. 

220 นางสาวพีรดา ศรีทรัพย 5-220-พีรดา 10.45 น. 

221 นายธวชัชัย คชเวช 5-221-ธวัชชัย 10.50 น. 

222 นางสาวบุษยามาศ บวัเนี่ยว 5-222-บุษยามาศ 10.50 น. 

223 นายยฮูาด ียีรัน 5-223-ยูฮาด ี 10.50 น. 

224 นายมฮูัมหมัดฟุรกอน เจะสมัน 5-224-มูฮัมหมัดฟุรกอน 10.50 น. 

225 นายวฒุิพร ขาวจนัทรคง 5-225-วุฒิพร 10.50 น. 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล Participant 
เร่ิมเวลา  

Join Zoom 
226 นางสาวมลิวรรณ แกวบุญสง 5-226-มลิวรรณ 10.50 น. 

227 นางสาวสุพิชชา อทนิโณ 5-227-สุพิชชา 10.50 น. 

228 นายพงคพิภัทร นาคเกลี้ยง 5-228-พงคพิภัทร 10.50 น. 

229 นายกฤตธิี วิภาคกิจเจริญ 5-229-กฤติธี 10.50 น. 

หมายเหตุ 
1. เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการปเลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 
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5-003-ใจดี

5-006-ฟักทอง

5-001-บานบรุี

5-002-เขมรนิทร์

5-010-วราตนิ

5-014-อารมณ์ดี

5-018-ฮานาตี






