
 

 

 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์   

เรื่อง  รายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้รบัการคดัเลือกภายใต้โครงการ ม.อ.ภเูกต็ มุ่งมั่นตั้งใจดี 
เพื่อเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ต ประจ าปกีารศึกษา 2563 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศรับนักศึกษาภายใต้โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี     
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ประจ าปีการศึกษา 2563 บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว        
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังนี้ 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (HPM) 

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001 นางสาว   ชนาธิป   ทิพยทัศน์   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
2 002 นาย   ซัน   กั้งสกุล   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
3 003 นาย   พริต   คงพูล   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 

4 004 นางสาว   อัจฉรา   แสงตารัตน์  
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
 ภูเก็ต  ภูเก็ต 

5 005 นางสาว   ซามีม ี  สาลิกา  
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
 ภูเก็ต  

ภูเก็ต 

6 006 นาย   ธฤต    ลิ่มสกุล   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
7 007 นาย   ปณชัย   รักษ์ชูชีพ   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
8 008 นาย   ชัยมงคล   แจ่มพลาย   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
9 009 นางสาว   อนงค์วรรณ   แรงกล้า   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
10 010 นาย   ชวัลรัตน์   โตนด   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
11 011 นางสาว   อรอุมา   แพเพชร   กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
12 012 นางสาว   ชลธิชา   สมทอง   พรุพีพิทยาคม  สุราษฎร์ธานี 
13 013 นางสาว   นัทฐิพร   โพธิญาณ   สตรีระนอง  ระนอง 
14 014 นางสาว   ภัณฑิลา   กล้าหาญ   ธิดานุเคราะห์  สงขลา 
15 015 นางสาว   วรัญญา    สุวรรณโณ   พลวิทยา  สงขลา 
16 016 นางสาว   ทัณฑิกา   คงเย็น   หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 
17 017 นางสาว   กันตพร   สิงห์ฆาฬะ   หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 
18 018 นางสาว   กรกนก   พุฒซ้อน   หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 
19 019 นางสาว   ปิมาภา   คงสมคิด   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
20 020 นาย   ฮัมดีย์   จิใจ   เดชะปัตตนยานุกูล  ปัตตานี 
21 021 นางสาว   รัตนาวดี   นาคนวล   บ้านนาสาร  สุราษฎร์ธานี 
22 022 นางสาว   ชรินรัตน์   แซ่ตัน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต  ภูเก็ต 
23 023 นางสาว   ญาดา   มณีอ่อน   เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  นครศรีธรรมราช 
24 024 นางสาว   กันยารัตน์   คลังเเก้ว   กัลยาณีศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 
25 025 นางสาว   ดลนภา   ราโชกาญจน์   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM) 
ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 001 นางสาว   อนิสรา   อยาจิ   ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 
2 002 นางสาว   พรปวีณ์   ทองฤทธิ์   กะทู้วิทยา  ภูเก็ต 
3 003 นางสาว   มณฑิตา   บุญชมภู   ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)  พังงา 
4 004 นางสาว   ขนิษฐา   นวลจันทร์   มัธยมเปี่ยมรัก  สุราษฎร์ธานี 
5 005 นางสาว   มณฑิรา   ไกรทอง   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
6 006 นางสาว   บุญญิสา   กิ่งแก้ว   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต 
7 007 นางสาว   กัญญณัช    เมืองใหม่   เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
8 008 นางสาว   ปิยาพัชร   จิตรคง   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
9 009 นางสาว   รัตนาวลี   นุ้ยสง่า   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต 
10 010 นางสาว   ธนภรณ์   มัจฉาเวช   มุสลิมวิทยาภูเก็ต  ภูเก็ต 
11 011 นางสาว   เบญญาพร   เสาวนา   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
12 012 นาย   ธนกฤต   สุวรรณ   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
13 013 นางสาว   ดีปา   รักพลวงค์   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
14 014 นางสาว   ณัฏฐนิชา   ณ นคร   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
15 015 นางสาว   ชลธิชา    ทุมเกตุกุล   เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
16 016 นางสาว   ญาวาร ี  ชูชิต   มุสลิมวิทยาภูเก็ต  ภูเก็ต 
17 017 นางสาว   จิราภรณ์   ผงทอง   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
18 018 นาย   ธนารักษ์   เอ้ืองาน   มุสลิมวิทยาภูเก็ต  ภูเก็ต 
19 019 นาย   โรบิน   บาสเนต   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
20 020 นางสาว   กัญญาภัค   โชคงาม   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
21 021 นางสาว   สิริยากร   เพชรสว ี  สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
22 022 นางสาว   บุญสิตา   บุญเอิบ   เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
23 023 นาย   รัชพล   ชื่นแสงอรุณ   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
24 024 นาย   ณัฐวุฒิ   ทุมอนันต์   เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
25 025 นาย   มังคเลศ   ยอดไชย   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
26 026 นางสาว   กานนิศา   ลูกจันทร์   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
27 027 นาย   เปี่ยมสุข   ช่วยรัมย์   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต 
28 028 นางสาว   ธิดาอัปสร   จันทรัตน์   ราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
29 029 นางสาว   ปณิดา   สุดเอ่ียม   มัธยมเปี่ยมรัก  สุราษฎร์ธานี 
30 030 นางสาว   นพรัตน์   ยุ่ยฉิม   สุราษฎร์ธานี 2  สุราษฎร์ธานี 
31 031 นางสาว   ทชพร   มั่นบัว   สุราษฎร์ธานี 2  สุราษฎร์ธานี 
32 032 นางสาว   จุฑามาศ   อินท์แก้ว   บ้านนาสาร  สุราษฎร์ธานี 
33 033 นาย   ธีรศักดิ์   ทองมีศรี   เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 
34 034 นางสาว   ณิชากร   สายสาระ   เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 
35 035 นางสาว   ภัทรวดี   ปานหงษ์   สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 
36 036 นางสาว   กมลวลี   บุญเนียม   สวนศรีวิทยา  ชุมพร 
37 037 นางสาว   ภคพร   วรรณาลัย   เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 
38 038 นางสาว   มาริสา   ศรีเจ้า   สตรีระนอง  ระนอง 
39 039 นางสาว   ฐานิดา   ธรรมดี   สิรินธรราชวิทยาลัย  นครปฐม 
40 040 นางสาว   ภัทร์นฤน   จินตกานนท์   หาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
41 041 นางสาว   แซลลี่ ทิพลาวัลย์   พันเตอร์   ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต 
42 042 นางสาว   ศิริลักษณ์    ภักดี   เขาทะลุพิทยาคม  ชุมพร 
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM)   (ต่อ) 
ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
43 043 นางสาว   ภัททวรรณ   แทนมาก   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
44 044 นางสาว   ยลรดี   สุขใส   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
45 045 นาย   กษิดิศ    วิทยานุเคราะห์   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 
46 046 นาย   เกียรติยศ   ซ่วนเซ่ง   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 
47 047 นางสาว   กวิเนตร   เศรษฐทอง   หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 
48 048 นางสาว   ญาณิศา   ชูมาก   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
49 049 นางสาว   พิชชา   สายกิ้มซ้วน   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 
50 050 นางสาว   ชนกกานต์   คชรัตน์   หาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
51 051 นางสาว   ปุณยาพร   ชุ่มฉิม   หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 
52 052 นางสาว   เพชรดา   มณีมัย   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 
53 053 นางสาว   วลัยลักษณ ์   จันทร์เต็ม   นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  สงขลา 
54 054 นาย   นะโม   อินทรพัฒน์   แสงทองวิทยา  สงขลา 
55 055 นางสาว   นาตาชา   หีมเบ็ญหมาน   ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ  สงขลา 
56 056 นาย   ธนาวิทย์   จันทวิเศษ   คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  กระบี่ 
57 057 นางสาว   ไหมสุหร ี  ปะหนัน   สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 
58 058 นางสาว   ศศิธร   ศรีเรืองรัตน์   สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 
59 059 นางสาว   บรรณฑรวรรณ   รอดโต   เทพศิรินทร์ นนทบุรี  นนทบุรี 
60 060 นางสาว   ธรรนลิน ี  ละอองรัตน์   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 
61 061 นางสาว   สุภรัตน์   ทองเฝือ   สวนศรีวิทยา  ชุมพร 
62 062 นางสาว   ณฐิตา   ภมรเสน   ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 
63 063 นางสาว   สาธิดา   พร้อมศรีทอง   หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 
64 064 นางสาว   อารียา   ยอดเพชร   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
65 065 นางสาว   มนัชญา   ด้วงเกื้อ   ป่าพะยอมพิทยาคม  พัทลุง 
66 066 นาย   เปรมศักดิ์   สุวรรณ์ไพรัช   เซนต์โยเซฟนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
67 067 นางสาว   พรรณษา   พินทา   เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
68 068 นาย   ศุภโชค   รัตนกระจ่าง   ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 
69 069 นาย   ธราเทพ   ทองน ้าแก้ว   ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 
70 070 นางสาว   ศรีสุดา   ขวัญทอง   กัลยาณีศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 
71 071 นางสาว   กิตติมา   มูณี   กัลยาณีศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 
72 072 นาย   ศรายุทธ   สุขสอาด   ดาวนายร้อย  สงขลา 
73 073 นางสาว   พิชญาภัค    บุญศิริธร   หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 
74 074 นางสาว   ศศิธร   ด าวัฒน์   สตรีปากพนัง  นครศรีธรรมราช 

 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (SIM)    

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001  นางสาว   สิริกัญญา   พู่น าชัย   ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 
2 002  นางสาว   ลักษิกา   ทิพยสุนทรานนท์   ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 
3 003  นางสาว   ธัญธิดา   นิ่มนวล   สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 
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คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ETM) 

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001 นางสาว   นาอีมะฮ์   ดอละ   ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
2 002 นางสาว   หงส์ฟ้า    ใจแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต  ภูเก็ต 
3 003 นางสาว   รัชนก   ตันติสัตยกุล   หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 
4 004 นางสาว   สุดา   ทองกลับ   ชะอวด  นครศรีธรรมราช 

 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง  (MSCM) 

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001 นางสาว   ปุณยาพร   เลิศล ้า   เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ภูเก็ต 
2 002 นางสาว   อารีรัตน์   ตามชู   กะทู้วิทยา  ภูเก็ต 
3 003 นาย   ธนพัฒน์   สมาธ ิ  สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 
4 004 นางสาว   อินทิรา   แดงเนื่อง   พนมศึกษา  สุราษฎร์ธานี 
5 005 นางสาว   กัญญ์วรา   ชูนุ้ย   บ้านตาขุนวิทยา  สุราษฎรธ์านี 
6 006 นางสาว   ฐานิดา   แก่นกุล   สตรียะลา  ยะลา 
7 007 นางสาว   ชิณัณพร   ทองรักจันทร์   เมืองกระบี่  กระบี่ 
8 008 นางสาว   วรรณษา   บัวเจริญธาราเวช   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ 
9 009 นางสาว   ศิรินันท์   ชะนะทอง   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
10 010 นางสาว   นิรัชพร   เพชรสีช่วง   ห้วยยอด  ตรัง 
11 011 นางสาว   ธนัชพร   ทองผอม   ห้วยยอด  ตรัง 
12 012 นางสาว   กนกพร   เพ็ชรทอง   ห้วยยอด  ตรัง 
13 013 นางสาว   เกษมณี   ดีหนู   ห้วยยอด  ตรัง 
14 014 นาย   จิรายุ   คงขาว   สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 
15 015 นาย   นนธวัฒน์   ยิ้มประเสริฐ   พัทลุง  พัทลุง 
16 016 นางสาว   ภัสสร   ศิร ิ  พัทลุง  พัทลุง 
17 017 นาย   สารินทร์   ปิ่นแก้ว   คงคาราม  เพชรบุรี 
18 018 นางสาว   โฉมสุดา   ชัยวิเศษ   ห้วยยอด  ตรัง 
19 019 นางสาว   พิมพ์ลภัทร   หนูฉิม   ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 

 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
    สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์  (Comp) 

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001 นาย   ศิวกร   ทันยุภักดิ์   เกาะยาววิทยา  พังงา 
2 002 นางสาว   ธัญลักษณ์   รอดอุปการ   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
3 003 นางสาว   ญาลินดา   โบบทอง   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
4 004 นาย   ไชยวุฒิ   แก้วมาก   ทับปุดวิทยา  พังงา 
5 005 นาย   ภูรินทร์    ศิริรักษ์    ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 
6 006 นาย   เตชินท์   ภักดีเศวตโชติ   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
7 007 นาย   ธนกร   ประสมกิจ   ภูเก็ตวิทยาลัย  ภูเก็ต 
8 008 นางสาว   เกศินี   กาญจนวงศ์   สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 
9 009 นาย  ณัฐสิทธิ์   ลี   พิชัยรัตนาคาร  ระนอง 
10 010 นาย   บุคอรีย ์  หมาดทิ้ง   จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 
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   สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์  (Comp)   (ต่อ) 
ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
11 011 นาย   ธนัตถ์   ช่วยเนียม   ปากพะยูนพิทยาคาร  พัทลุง 
12 012 นาย   กูศรีอับบาส   วงศ์วังษา   หาดใหญ่วิทยาคาร  สงขลา 
13 013 นางสาว   พุธิตา   บัวเกตุ   จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 
14 014 นาย   มูหามัดฟาอิส   ยูโซะ   อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  นราธิวาส 
15 015 นางสาว   โซเฟีย   หะยีกะเต๊ะ   ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
16 016 นางสาว   อัจฉรานันท์   ดวงจิต   ปากจั่นวิทยา  ระนอง 
17 017 นาย   สุทธิเกียรติ   สิงหาด   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
18 018 นางสาว   ศศิภา   หนูแดง   มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา  สงขลา 
19 019 นาย   วีรศักดิ์   โดดดี   สตูลวิทยา  สตูล 
20 020 นาย   ภูริพัฒน์   สว่างวงศ์   แสงทองวิทยา  สงขลา 
21 021 นาย   ธันยบูรณ์   พุทธซ้อน   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
22 022 นาย   รัชชานนท์   คงอาสา   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
23 023 นาย   สุภิพัฒน์   สุวรรณเจริญ   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
24 024 นาย   สหวรรษ   ยิ้มเยื้อน   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
25 025 นาย   อนันต์   มัจฉา   ก าแพงวิทยา  สตูล 
26 026 นาย   ธีรุตม ์  ชูทอง   สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 
27 027 นาย   สรวิชญ์    หนูคง   พัทลุง  พัทลุง 
28 028 นาย   ธนภัทร   บุญชนะ   เวียงสระ  สุราษฎร์ธานี 
29 029 นาย   เกริกฤทธิ์   จุทอง   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
30 030 นางสาว   ทิพย์มณี   แดงไพบูลย์   ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 
31 031 นางสาว   จีรวรรณ   พฤกษ์พนม   สตรีทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 
32 032 นาย   ธัชฌานนท์   อ้นทอง   สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

     
    สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Dbiz)  

ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 001 นางสาว   ณัฐนันท์   ระงับพาล   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
2 002 นางสาว   ปารมี   อภัย   สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต 
3 003 นาย   นเรนทร์ฤทธิ์   จิตรธรรม   เวียงสระ  สุราษฎร์ธานี 
4 004 นาย   ภูรินัฐ   สุนทรโฆษิต   สวนศรีวิทยา  ชุมพร 
5 005 นาย   ปิยวัชร   ช่วยรอด   จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 
6 006 นางสาว   น่านฟ้า   ณ สงขลา   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
7 007 นางสาว   ศุภรดา   อังโชติพันธุ์   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
8 008 นาย   อรุษ   กูมุดา   จุ๋งฮัวโชะเซียว  ตรัง 
9 009 นางสาว   ชนิสรา    งามสม   วิเชียรมาตุ  ตรัง 
10 010 นางสาว   เหมวดี   จันด้วง   วิเชียรมาตุ  ตรัง 
11 011 นางสาว   มานิตา   ปัตทะมะ   วิเชียรมาตุ  ตรัง 
12 012 นางสาว   พรไพลิน   หมู่หนูสิงห์   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
13 013 นาย   ณัฐกรณ์   ลัดดากลม   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
14 014 นางสาว   วิรชา   แซ่หุ้ย   วิเชียรมาตุ  ตรัง 
15 015 นาย   นิธิรัตน์    บัวจันทร์   ศรีธรรมราชศึกษา  นครศรีธรรมราช 
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    สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล  (DE) 
ล าดบัที ่ รหสัประจ าตวั ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 001 นาย   ณัฐดนัย   ตันวาณิชกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  กระบี่ 
2 002 นาย   ศักรินทร์   พรหมแสง   เหนือคลองประชาบ ารุง  กระบี่ 
3 003 นางสาว   สาริญา   ทองดี   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
4 004 นางสาว   วริศรา   ขยันกิจ   ดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา 
5 005 นางสาว   วาสนา   ช่วยบ ารุง   สตรีพังงา  พังงา 
6 006 นาย   สุวรา    สังข์ทอง   ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ภูเก็ต 

7 007 นาย   กัญจน์   ถานัดดี  
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี 
 นครินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต 

8 008 นาย   ปฏิญญา   จงสุภางค์พันธุ์   จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 
9 009 นางสาว   ซาฮีดะห ์  หะยีกอเดร์   ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 
10 010 นาย   รัชพล   เพชรยอด   เดชะปัตตนยานุกูล  ปัตตานี 
11 011 นาย   ซอดีกีน   ยะริง   อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  นราธิวาส 
12 012 นางสาว   ณัฐกุล   จันทโฆษ   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
13 013 นางสาว   อภิญญา   คงไสย   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
14 014 นาย   อนุวฒัน์   บุญส่ง   หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 
15 015 นาย   ปิยะวัฒน ์  แซ่ลิ่ม   หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 
16 016 นาย   ธนาคาร   คงไฝ   พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 
17 017 นางสาว   เฟื่องฟ้า   รองเดช   มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 
18 018 นาย   ชยณัฐ   เสาะซิ้ว   จุ๋งฮัวโชะเซียว  ตรัง 
19 019 นางสาว   จิราภา   รามจันทร์   สตรีพัทลุง  พัทลุง 
20 020 นาย   บุคอร ี  กาหลง   จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 
21 021 นางสาว   แพรวา   พฤกษะวัน   ยุพราชวิทยาลัย  เชียงใหม่ 
22 022 นางสาว   กมลวรรณ   พลสุวรรณ   ปากพนัง  นครศรีธรรมราช 
23 023 นางสาว   วิยะดา   กาญจนะดี   นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ 

24 024 นาย   คฑาธร   แสงแก้วสุข  
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช 

25 025 นางสาว   กชชนก   วุฒิมานพ   เบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช 
26 026 นางสาว   ภัณฑิรา   ศิริรักษ์   สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  นครศรีธรรมราช 

 
รายละเอยีดการสอบคดัเลอืก 

1.   การสอบคดัเลอืก 
1.1 วนั – เวลา – สถานที ่  

วันอาทิตยท์ี่ 12  มกราคม  2563   

สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  จังหวัดภเูก็ต 
08.30 – 09.00 น.  รายงานตัว  ณ หน้าห้องฉายภาพยนตร์  ชั้น 1  อาคาร 5A  

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  80 หมู่ 1  
     ถ.วิชิตสงคราม  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร. 0 7627 6050 - 1 

09.15 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์
 
 
  



 

7 
 

1.2  หลกัฐานทีใ่ช ้
บัตรประจ าตัวนักเรียน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.   หนว่ยประสานงาน 
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7627 6050 – 1  

ทั้งนี้ หากผู้มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่มาสอบในวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ตก าหนดไว ้จะถือว่าสละสิทธ์ิ   

       ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วันที่   7 มกราคม 2563 
 
 

       (ลงชื่อ)            ปรารถนา  กาลเนาวกุล 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต 
                 ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
  
 
 
 
 
            


