
 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นต้ังใจดี  เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต  ประจ าปีการศึกษา  2561 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี  เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ประจ าปีการศึกษา 2561  ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตภู เก็ต   จึ งประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังนี้ 

สัมภาษณ์ ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  (วันพฤหัสบดีท่ี  8  กุมภาพันธ์  2561) 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ 

ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                               จังหวัด 

1 นางสาว ชญานิศ ปิยะพงค์ โรงเรียนพมิานพิทยาสรรค ์ สตูล 

2 นางสาว ณัฏฐากร ขวัญเมือง โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

3 นาย ยศพล กาลสงค ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

4 นางสาว สุตาภัทร ชากรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

5 นางสาว ปรียาดา บัวทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

6 นางสาว นฤมล แจ่มใส โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร ์
7 นาย สวิตต ์ แซ่เจี่ย โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

8 นางสาว ธนวรรณ กิจประสาน โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

9 นางสาว สุพิมพ์พร แพงขวา โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

10 นาย ธนภัทร วัชรากร โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

11 นางสาว สุธาสิน ี นาวิน โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

12 นางสาว นภัสนันท์ ปุริเศษ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

13 นาย ธีรภัทร ผลโชต ิ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

14 นาย กุลกร ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

15 นาย พีระพล รอดอุนา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 

16 นางสาว ศศิกมล นาแซง โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 

17 นางสาว ญาธิดา ทองศรี โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 
 
 
 

/สาขาวิชาการจดัการการบริการ (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาการจัดการการบริการ  (ต่อ) 

ล าดับที่           ชื่อ – นามสกลุ                             โรงเรียน                                              จังหวัด 

18 นาย กฤษ พันตาวงศ ์ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 
19 นาย ปราบพล พันส าเภา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 

20 นางสาว นุรฟิตร ี เฮ็งซา โรงเรียนบาเจาะ นราธิวาส 

21 นางสาว ศิริลักษณ ์ โพธิ์ทอง โรงเรียนพิชญบณัฑติ หนองบัวล าภ ู

22 นางสาว ปิยะดา ทองบุญช ู โรงเรียนพิชญบณัฑติ หนองบัวล าภ ู
 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว      

         ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                               จังหวัด 

1 นางสาว ฑิตยา พงศาปาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

2 นางสาว พิมพ์ธิดา รัตนเกษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

3 นางสาว สุธิดา วรรณรัตน ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

4 นางสาว พิมพ์ชนก ยีเส็น โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

5 นางสาว ณัฐกมล หนูเส้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

6 นางสาว อัญชล ี โยมญาต ิ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์ ตรัง 

7 นางสาว ขนิษฐา แสนจินดา โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 

8 นางสาว ภัทร์นฤน แก้วเชิด โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

9 นางสาว เพ็ญพิชชา ช่วยบ ารุง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

10 นางสาว นิชาภา จงจิตต ์ โรงเรียนสุคนธรีวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 

11 นางสาว จิรัชญา ดิษระคะโน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย ์ สตูล 

12 นางสาว นภัสสร พรหมพฤกษ ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

13 นางสาว ธันยพร กุศล โรงเรียนสตรีศรีนา่น น่าน 

14 นางสาว กัญญาภคั เพชรขาว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

15 นางสาว ณัชนันท์ แก้วดี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 

16 นางสาว พิชญ์อาภา ใชยทิพย์ โรงเรียนวรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 นางสาว กมลทิพย ์ เเซ่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

18 นาย ยศกร ศรีไตรภพ โรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนตล์ านารายณ ์ ลพบุร ี

19 นาย ภัทรเมธ ี พรหมจรรย ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 

20 นางสาว วราภรณ ์ ช้ันวิเชียร โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

21 นางสาว ศรัญญา ประหยดัทรัพย ์ โรงเรียนทับปดุวิทยา พังงา 

22 นางสาว วรางคณา หิมะ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 
 

/สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  (ต่อ)      

         ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                               จังหวัด 

23 นางสาว เกศกนก ประยงค ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธาน ี

24 นางสาว ฌัลลิกา ก าไลทอง โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

25 นางสาว ปิ่นแก้ว เดือนเพ็ง โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่

26 นางสาว หัสรีย ์ ศิริสุข โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่

27 นางสาว ปาริชาต ิ เอี่ยมวส ุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

28 นางสาว ธันยมัย ตันติวัชรพันธุ ์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

29 นางสาว มนัสวรรณ ประสารการ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี ่

30 นางสาว ปัทมาพร ทองรักษ ์ โรงเรียนวเิชียรมาต ุ ตรัง 

31 นางสาว ปวีณ์นุช ทองดียื่ง โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่

32 นางสาว นัฐณิการ ์ เคลือบเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

33 นางสาว ปรารถนา รัตนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

34 นางสาว นิธิพร มะลิวรรณ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

35 นางสาว โชติกา ไทยประดิษฐ ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา สงขลา 

36 นางสาว เปมิกา หนูเพง็ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ภูเก็ต 

37 นางสาว หฤทกานต์ หนูฤทธิ ์ โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 

38 นางสาว วรรณพร พูนสวัสดิ ์ โรงเรียนนคิมพัฒนวิทย ์ ยะลา 

39 MR DANIIL BERGER QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF PHUKET ภูเก็ต 

40 นางสาว มีนา เรือนแพ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

41 นางสาว กัญญาณัฐ กลักย้อม โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ภูเก็ต 

42 นาย ชยุตพงศ์ สุขศิริวัฒน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 

43 นาย วัชรินทร์ แสงอรุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ ภูเก็ต 

44 นางสาว ณัฐวิรด ี กิไพโรจน ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 

45 นางสาว ขจีพรรณ สุวรรณวงศ ์ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ภูเก็ต 

46 นางสาว กรพิณ มูณ ี โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธ ิ สงขลา 

47 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วเสรมิ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

48 นางสาว อดาวลัย ์ สร้อยสน โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 

49 นาย ธีรสิทธิ กาญจนะ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

50 นางสาว อรวรีย์ภัทร หิรัญยามรเุดช โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 

51 นางสาว วรกมล ชัยภักด ี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

52 นางสาว นภสร แสงก าพล ี โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 
 

/สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  (ต่อ)      

         ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                               จังหวัด 

53 นางสาว โซฟี่ ชลลัดดา พันเตอร ์ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

54 นางสาว กุมุทนาถ ซุ่นอินทร ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

55 นางสาว วริศรา นาลักษณ ์ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 

56 นางสาว ซานีซา อิสสะมะแอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปัตตาน ี
 
 
คณะวิเทศศึกษา 
 สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                              จังหวัด 

1 นางสาว สุปวีณ ์ ทิพรัตน ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

2 นางสาว อาทิยา ซี่โฮ ่ โรงเรียนวเิชียรมาต ุ ตรัง 

3 นางสาว บิณฒ์ชฎาทิพย ์ หนูเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั ตรัง 

4 นางสาว ฐิตารีย ์ ชูก าเนิด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

5 นาย ณัฐพงศ์ นาคฤทธิ ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค ์ กระบี ่

6 นางสาว หงส์หยก ปันแก้ว โรงเรียนเตรียมบณัฑิตพิชชาลยั สงขลา 

7 นางสาว ธันย์ชนก พงศ์ปิยะไพบูลย ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

8 นางสาว อังคณา อภิชาตอุดม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

9 นางสาว ลัยลา ทองหอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 

10 นางสาว ประภสัสร คงแก้ว โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค ์ กระบี ่

11 นางสาว หัสยา ศรีรัตน ์ โรงเรียนอรัรอยยานพิทยานุสรณ ์ กระบี ่

12 นางสาว วิภาว ี เจริญการ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

13 นางสาว ชลิตา ฉั่วรัตน ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

14 นาย อนุชา สมยินด ี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ นครศรีธรรมราช 

15 นางสาว รุ่งดาวัลย ์ อักษรคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ กระบี ่

16 นางสาว ณัฐวรา ยินด ี โรงเรียนวรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 นางสาว เกษริน วงศ์ลักษณพันธ ์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

18 นาย พิชญุตม์ เทพสถิตย ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ นครศรีธรรมราช 

19 นางสาว เบญจวรรณ อารีรอบ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

20 นางสาว นภัสนันท์ วทัญญู โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

21 นางสาว ณัฐกัญญา ขับร้อง โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 
  

 

/สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ :จีน (ต่อ)….. 
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 สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน  (ต่อ) 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                              จังหวัด 

22 นางสาว สวรินทร ์ มโนขวัญหทัย โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

23 นางสาว รัญชิดา โกสิทธ์ิ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

24 นางสาว พิมศิร ิ หอยแก้ว โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

25 นางสาว เบญจมาพร ใจนุ่ม โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ภูเก็ต 

26 นางสาว ณัฐนิช บุญญาภินิหาร โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

27 นางสาว สุธิดา ศรีสุวรรณธาดา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 

28 นางสาว วิจิตรา ราชจินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

29 นางสาว อัมพร ทีระฆัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

30 นางสาว ฐิติพร แสงเงิน โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

31 นาย ณฏฐพล ปลื้มอารมย ์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

32 นางสาว ลักษณพร ค าแก้ว โรงเรียนวรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 

33 นางสาว พิริยา พิพัฒน์นรเศรษฐ ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

34 นางสาว ณัฐณิชา ห้าหวา โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 

35 นางสาว สุภารัตน ์ สังวาลย ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

36 นาย ปราบฎา บุญมา โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

37 นางสาว ภัคจิรา ชนะกุล โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

38 นาย ภูมินทร ์ หิรัญฉาย โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 

39 นางสาว ปรางทิพย ์ จงราช โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 

40 นางสาว ธัญชนก ถิ่นพันธ ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

41 นาย ณัฐพงศ์ สุดด้วง โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 

42 นางสาว อินทิรา แซ่ฉ้าย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

43 นางสาว กุณฑริกา แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
 

สาขาวิชาจนีศึกษา 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                               จังหวัด 

1 นางสาว วสุนันท์ วิวรรณศริ ิ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

2 นางสาว สุกัญญา กาหย ี โรงเรียนสตลูวิทยา สตูล 

3 นางสาว รุสมา นิสกุล โรงเรียนก าแพงวิทยา สตูล 

4 นางสาว จุฑารัตน ์ มานะกล้า โรงเรียนก าแพงวิทยา สตูล 
 
 

/สาขาวิชาจีนศึกษา (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาจนีศึกษา  (ต่อ) 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

5 นาย ทรงพล ศรีสงคราม โรงเรียนก าแพงวิทยา สตูล 

6 นางสาว ปานตะวัน ชุ่มพิพัฒน์ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี ่

7 นางสาว อาทิตยา สอนประสม โรงเรียนเมืองสรุาษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

8 นางสาว ฉัตรชฎา สุขสวัสดิ ์ โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่

9 นางสาว สิริกร แซ่ล ี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย 

10 นางสาว กนกวรรณ อาจหาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สรุาษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

11 นางสาว รจนา ม่วงแก้ว โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี

12 นางสาว ชนิตา คงศิริสกุล โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี ่

13 นางสาว ภัทรา นุ่นทองหอม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี

14 นางสาว ณัฐณิชา บินสมัน โรงเรียนศรีนครมลูนิธ สงขลา 

15 นางสาว วาเนซซ่า ฟุคโตว ์ โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 

16 นางสาว เจนจิรา อันเดรโอแลตตี ้ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูก็ต ภูเก็ต 

17 นางสาว ณัฏฐ์ภณฏิ จิตค านึงสุข โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

18 นางสาว ณัฏฐ์ญวา ชอบงาม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 
 

สาขาวิชาไทยศึกษา  

            ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

   1 นางสาว ปัณฑิตา เจษฎานุรักษ ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

   2 นาย บุญพิเชษฐ์ สาระอาภรณ ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 
 

สาขาวิชาวิเทศศึกษา 
 

          ล าดับที่            ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

1 นางสาว นพกนก ยอดพิชัย โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

2 นางสาว บิสมิลลา คอและ โรงเรียนสายบรุีอิสลามวิทยา ปัตตาน ี

3 นางสาว ฮับฟา เบ็ญจคาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

4 นางสาว ณัฐชยา สันเบ็ญโส๊บ โรงเรียนพมิานพิทยาสรรค ์ สตูล 

5 นางสาว วิสุตา หวันเก โรงเรียนก าแพงวิทยา สตูล 

6 นางสาว วิสิยา สมัยสงค ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

7 นางสาว ชญานิศ ทิมแตง โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

8 นางสาว เพชรลัดดา ผลเพิม่ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธาน ี

/สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส….. 
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สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝร่ังเศส 

          ล าดับที่            ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                          จังหวัด 

1 นางสาว บัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ สงขลา 

2 นางสาว อารีฟา ยะโกะ โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ ยะลา 

3 นางสาว เกวลิน อินทราช โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 

4 นางสาว ลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

5 นาย ศุภวิชญ ์ แซ่ลิม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

6 นาย อัศจรรย ์ แสงทองน้อย โรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธาน ี

7 นางสาว อันดามัน ธรรมมิกะ โรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธาน ี

8 นางสาว กริณ เบลสม์า โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

9 นางสาว ศิลป์สภุา ช่วยทุกข์ โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

10 นางสาว จิดาภา ทองแป้น 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗  
จังหวัดหนองคาย 

หนองคาย 

11 นางสาว สุวีรยา จันทร์อุดม โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

12 นาย อุทัย สีจันทร ์ โรงเรียนศรีนครมลูนิธิ สงขลา 

13 นางสาว อฐิฎฐาน หนูแดง โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

14 นางสาว สิริพร ภูวนาศักดิ ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

15 นางสาว อัสมาร ์ วงศาชนัท โรงเรียนอนุบาลมสุลมิสตูล สตูล 

16 นางสาว จินตภา ไชยรัตน ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

17 นางสาว ฮุสนา ซาแมย ี โรงเรียนบาเจาะ นราธิวาส 

18 นางสาว ณัฏฐ์นลิน เต ้ โรงเรียนศรีนครมลูนิธิ สงขลา 

19 นางสาว พฤกษา ผานุกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่

20 นางสาว วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม    

               ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                   โรงเรียน                                                  จังหวัด 

1 นางสาว วริศรา สิรสิมบุญสิน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย ์ ตรัง 

2 นางสาว สุรีพร ขุนพรหม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 

3 นางสาว กัญญารตัน ์ ภาคโพธิ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

4 นางสาว ฐิติรัตน ์ ลิ่มมณ ี โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

5 นางสาว เกสรา แก้วภูติสกลุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 
 

 

/สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่แวดล้อม  (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ต่อ)     

               ล าดับที่             ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                           จังหวัด 

6 นางสาว ปัญจาวีย ์ บัวมีกลิ่น โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 

7 นางสาว จิรารตัน ์ คีรินทร ์ โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศสิ่งแวดล้อม    

               ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                         โรงเรียน                                         จังหวัด 

1 นางสาว ธมนวรรณ เมืองจันทร ์ โรงเรียนระโนดวิทยา สงขลา 
 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ล าดับที่            ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                          จังหวัด 
      1 นางสาว ฐานิดา วิชัยดิษฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎรธ์านี สุราษฎร์ธาน ี

2 นาย ศุภมงคล มีช ู โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี 2 สงขลา สงขลา 
3 นาย อิสฟาฮาน บีรู โรงเรียนอตัตรักียะห์อสิลามียะห์ นราธิวาส 
4 นาย ธนันต์ ไชยรัตน ์ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 
5 นาย พีรพล ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
6 นาย เอฮัมซ ี ดือเระ โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา ปัตตาน ี
7 นางสาว กันยากาญจน ์ แก้วมณีประดิษฐ์ โรงเรียนธดิาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
8 นาย เธียรศักดิ ์ ธ ารงเกียรติกุล โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 
9 นาย ฟาดิลย ์ ดีสะเอะ โรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ ยะลา 
10 นางสาว ฮาซามิง มาหามะ โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา ปัตตาน ี

  

สาขาวิชาธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์               

    ล าดับที่            ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                          จังหวัด 

1 นาย กฤชพล จันทรประทักษ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 
  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

          ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                           จังหวัด 

1 นางสาว วิลาวรรณ สุวรรโณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์ นครศรีธรรมราช 

2 นาย ศิวกร สุวรรณรตัน ์ โรงเรียนพะตงวิทยามลูนิธ ิ สงขลา 
          

/สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ต่อ)….. 
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ต่อ) 

          ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                    โรงเรียน                                                   จังหวัด 

3 นาย ศิริชัย ดอกเทียน โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

4 นางสาว ช่อผกา วงศ์จินดา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี

5 นางสาว พรชนก ศรีหล้า โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

6 นางสาว ณิชากร ฤดีใจ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 

7 นาย คงคมน์ ส าล ี โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

8 นางสาว วริศรา วิเชียรสร้าง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธ ิ ยะลา 
 
 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

          ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                    โรงเรียน                                                   จังหวัด 

1 นาย ธนวัฒน์ มีจันทร ์ โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 

2 นาย ต่วนอลัน นิแม โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

3 นาย พัทธนันท์ บุญปาน โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

4 นางสาว นูรอัยน ี มะลาเย็ง โรงเรียนอตัตรักียะห์อสิลามียะห์ นราธิวาส 

5 นางสาว ชวิกา นาคโพธิ ์ โรงเรียนเมืองสรุาษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

6 นาย กฤตภาส ไพช านาญ โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 

7 นางสาว ฟาตีเม๊าะ หะยีมะมิง โรงเรียนมูลนิธิอาซซิสถาน ปัตตาน ี

8 นาย กิตติพศ หนูทอง โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 

9 นาย ปภาวิน กลับคุณ โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 

10 นาย รุจิกร เหมือนเพชร โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 

11 นาย ณภัทร พรบุญเรือง โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

12 นาย พีรณัฐ นวจินดาพันธ์ุ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

13 นาย พิชัยยุทธ ทองเจริญ โรงเรียนคุระบรุีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 

14 นาย อภิสิทธ์ิ ผิวผ่อง โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง 

15 นาย นภสินธุ ์ แก้วจันทร์ โรงเรียนพมิานพิทยาสรรค ์ สตูล 

16 นาย ศรัณยร์ัช ทรัพย์แก้ว โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

17 นาย สิทธิศักดิ ์ ค าม ี โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 

18 นาย นัฐวุฒ ิ จงจิตร โรงเรียนตารเ์บียตลุวาตันมูลนิธ ิ ยะลา 

19 นางสาว เวสิยา อินทรนก โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 

20 นาย นัทธพงศ์ ธนาวุฒ ิ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 
 

/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)….. 



 10 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ต่อ) 

          ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                    โรงเรียน                                                   จังหวัด 

21 นาย เจษฎา สาสุธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

22 นาย กรธัช ตันธีรกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

23 นาย วิศรุต แก้วงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

24 นาย รุจชานน ชุมคช โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 

25 นาย ฆณศัพท์ สุดแสง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎรธ์านี สุราษฎร์ธาน ี

26 นาย ไตรภพ ตปนียะพงศ ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 

27 นางสาว นันทิยา บุตรมาตา โรงเรียนสตลูวิทยา สตูล 

28 นางสาว ปาณิศา ศรทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

29 นาย จาตุรนต ์ มูลจันทร ์ โรงเรียนสตลูวิทยา สตูล 

30 นาย ธนชัย แก้วไพโรจน ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา ในพระอุปถัมภฯ์ ภูเก็ต 

31 นางสาว ณิชาพัชร์ คงทรัพย ์ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 

32 นางสาว ซูลีซา กะเด็ง โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา ปัตตาน ี

33 นางสาว อารุสนา สะโฮะ โรงเรียนศรีฟารดีาบารูวิทยา ยะลา 

34 นาย ณัฐพล กันทะขู ้ โรงเรียนสตลูวิทยา สตูล 

35 นางสาว มันตริน ี เลิศไกร โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก นครศรีธรรมราช 

36 นางสาว มารีน ี มะอูเซ็ง โรงเรียนศรีฟารดีาบารูวิทยา ยะลา 
 

สัมภาษณ์  ณ  ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  (วันเสาร์ที่  10  กุมภาพันธ์  2561) 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

         ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                     โรงเรียน                                                  จังหวัด 

1 นางสาว ผกายมาส ภูชาญ วิทยาลัยบรหิารธรุกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาว ณิชากร ตักสุวรรณวงศ ์ โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ์ กรุงเทพมหานคร 

3 นางสาว ศิริธร ฉายมณ ี โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ์ กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาว เกวลิน มณฑากลีบ โรงเรียนอสิลามวิทยาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

5 นางสาว สุทธิดา ภู่คุ้ม โรงเรียนสิรินธร สุรินทร ์
 
 
 
 

/คณะวิเทศศึกษา... 
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คณะวิเทศศึกษา 
 สาขาวิชาจนีศึกษา 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

1 นางสาว กรกนก สรรค์สริ ิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี

2 นางสาว สรวีย ์ ศรีสวสัดิ ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี
 

 สาขาวิชาไทยศึกษา 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                         โรงเรียน                                                 จังหวัด 

1 นาย ธีรนันท์ สุขมีกลิ่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี กรุงเทพมหานคร 
 

 สาขาวิชาวิเทศศึกษา 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                         โรงเรียน                                                จังหวัด 

1 นางสาว วราล ี หลีช่วย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 

2 นางสาว นัรมีน ประหยดัทรัพย ์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 
 

 สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝร่ังเศส 

                 ล าดับที่                ชื่อ – นามสกลุ                         โรงเรียน                                                จังหวัด 

1 นางสาว นวรัตน ์ เจนกิจโสภณกุล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภ ู

2 นางสาว สุดารตัน ์ บัวชุม โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 

3 นางสาว กัสศิมา ไถนาเพรียว โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศสิ่งแวดล้อม    

                    ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

1 นางสาว ขนิษฐา ทิพย์ลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 
 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

                   ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                        โรงเรียน                                                 จังหวัด 

1 นางสาว จิรรัตน ์ กวดขัน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
 
 

/ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์... 



 12 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

          ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล                    โรงเรียน                                                   จังหวัด 

1 นางสาว ภรสภุา สมบัติศริ ิ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาว รินรดา ฐิตะสมบูรณ ์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

3 นางสาว ภัทราพร แลตรง โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธาน ี
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1.    การสอบสมัภาษณ์ 

 1.1   วัน - เวลา - สถานที่  
 

วันพฤหัสบดทีี่  8  กุมภาพันธ์  2561 
สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 

08.30 – 09.00 น.  รายงานตัว  ณ หน้าห้องฉายภาพยนตร์  
                                 ช้ัน 1  อาคาร 5A  (อาคารวิทยบรกิาร)    

     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต 
     80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

โทร. 0 7627 6050-1   
09.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์
 

วันเสาร์ที ่ 10  กุมภาพันธ์  2561 
 สัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรุงเทพมหานคร 

  09.00 – 09.30 น.  รายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
     ช้ัน 11  ตึกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ  
โทร. 0 2354 5558–60 

10.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์  
 

 1.2   หลักฐานที่ใช ้
บัตรประจ าตัวนักเรียน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

2.   หน่วยประสานงาน 
     งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง  กองวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตภเูก็ต   
โทรศัพท์ 0 7627 6050–1  
 

ทั้งนี ้ หากผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกไมม่าสอบในวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ   

 


