
 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 
จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา  2561 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามทีม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 
14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา 2561 บัดนี้ 
การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าว ดังนี ้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาวฐานิดา วิชัยดิษฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี
2 นายศุภมงคล มีช ู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา 
3 นายธนันต ์ ไชยรัตน ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
4 นายภูมิพฒัน ์ มาทน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธาน ี
5 นางสาวชาลิสา สินแบน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
6 นายณภัทร พรบุญเรือง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตาน ี
7 นายพีรพล ไทยนุกูล โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
8 นายสิทธิศักดิ ์ ค าม ี โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
9 นายเธียรศักดิ์ ธ ารงเกียรติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
10 นางสาวจิรรัตน์ กวดขัน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
11 นางสาวสุดารัตน ์ พรหมประสงค์ โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธาน ี
12 นายเอฮัมซ ี ดือเระ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตาน ี
13 นายกษิดิ์เดช สุขสบาย โรงเรียนตันหยงมัส นราธิวาส 
14 นายอัฟดอล นิสาและ โรงเรียนอนุบาลมสุลมิสตูล สตูล 
15 นายรักษ์พล ด้วงสีเกาะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
16 นางสาวนภัสสร พรหมพฤกษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 
17 นายชยตุ เเซ่อ้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 
18 นายรัชมงคล วงค์สิงห์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 
19 นางสาวภัณฑิรา คงรักษ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
20 นายภัคพงศ ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
21 นางสาวปาณิศา ปาลานุสรณ ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
22 นายปฐวี หมัดอาหล ี วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 
23 นายชินดนยั จวนแจ้ง โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 
24 นางสาวกรรณิกา แก้วพิทักษ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
25 นางสาวสิริวรรณ เชยผอม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
26 นางสาวณชิกมล อุลติผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 
27 นายวศิน จารุสาธร วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 

 
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวดั 
28 นางสาวณัฐวด ี ช่วยพนัง โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
29 นายไตรวิช พิมเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต 
   ในพระอุปถมัภ ์ฯ  

30 นายธนวัฒน ์ แพทย์ขิมย ์ โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 
31 นางสาวชญาภา สุดจาชาล ี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
32 นางสาวโยธิกา เพ็งพิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ สุราษฎร์ธาน ี
33 นางสาวเจนจิรา มาบุญ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
34 นางสาวจิรัชญา พันธา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
35 นางสาวชนญัชดิา จิสูงเนิน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

สาขาวิชาธุรกจิอิเล็กทรอนกิส ์

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาวกมลทิพย ์ เเซ่เลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 
2 นายณรงค์ศักดิ ์ สุวรรณโณ โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 
3 นายสิปปนนท ์ จินดามณ ี โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 
4 นายอานนท์ ยืนยง โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 
5 นางสาวจอมขวัญ ราชสีห ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
   สมบูรณ์กลุกันยา  
6 นางสาวพิมลวรรณ โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
7 นางสาวอารียา ทองเหมือน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
8 นางสาวรัตนากร หนูวงษ ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
9 นางสาวขวญันภา คงปาน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
10 นางสาวกนกวรรณ น้ าสงวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 
11 นางสาวสุดธดิา บุญเกิด โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
12 นางสาวอนุศรา พรมทอง โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
13 นางสาวทยพร รักนพจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
14 นางสาวศิริพร ตั้นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
15 นางสาวชลธิชา หยงสตา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
16 นางสาวจุฑารัตน ์ เอ็มบุตร โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
17 นางสาวอรปรียา ผูกสวสัดิ ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
18 นางสาวเจนจิรา ขาวคง โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
19 นางสาวสิรินยา นามสน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 
20 นางสาวศศิมล พลเดช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
21 นางสาวยสตุมา แคล้วออ้ม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
22 นางสาวลัดดาวัลย ์ ช่วยไฝ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 
23 นางสาวชุตินันท ์ จันทร์งาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
24 นางสาวธัญญเรศ ปานแดง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
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สาขาวิชาธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวัด 
25 นางสาวหฤทยั ส าล ี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
26 นางสาวรุ่งระวิน ชัยยุทธิ ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 
27 นางสาวโชติกา แซ่เจ่น โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 
28 นางสาวมาตา รุ่งสวัสดิ ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
29 นางสาวมนทิรา มารยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
30 นางสาววรรณิศา พรมโส โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
31 นางสาวปัญญาพร พลเยี่ยม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 
32 นายอธิวัฒน ์ ชลกิจ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 
33 นางสาวจิณห์นภิาห ์ รักวีรธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
34 นางสาวเพชรชมพ ู เกิดสมบัต ิ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
35 นางสาวสุภสัสรา หนูแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
36 นางสาวเพียงนลิน พรหมทวด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
37 นางสาวภัทราพร เกตุแก้ว โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 
38 นางสาวชนาพร ยิ่งยวด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
39 นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
40 นางสาวศิรประภา สุขสนาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวัด 
1 นายชิษณุพงศ์ จันทร์แท่น โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกลู กระบี่ 
2 นายธนัฏฐ ์ ถาวรสาร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
3 นายภูมินทร์ พร้อมวงศ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
4 นายอรรถพล อรุณโชต ิ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 
5 นายพิชัยยุทธ ทองเจริญ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 
6 นายจารุกิตติ ์ คงหาญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 
7 นายศุภณัฐ เดชะราช โรงเรียนปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธาน ี
8 นายอานนท์ พตด้วง โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 
9 นางสาววรรณภา รัตนะทองมา โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา ชุมพร 
10 นายวรายุทธ อิ่มเอิบ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ์ สงขลา 
11 นายชารีฟ วาแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา 
12 นายนวพล ไกรมุ่ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 
13 นายนภสินธุ ์ แก้วจันทร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 
14 นายสุรเชษฐ์ ผลฟูตระกูล โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 
15 นางสาวญานิกา แก้วพลับ โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 
16 นายวริษฐ์ วิพลชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช 
17 นางสาวธนภัสสร แสงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
18 นางสาวธรัญญา ว่องเกียรติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี
19 นางสาวภัชริยา อรุโณทัย โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ โรงเรียน จังหวัด 
20 นายเจษฎากรณ์ ขวัญยืน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 
21 นางสาวดารุณ ี คณาเอกวิชภรณ ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธาน ี
22 นายธรรมศาสตร์ มณฑิราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต 
   สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

23 นางสาวสาธน ี เดิมชัย โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
24 นายชยธร หมวดเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต 
   สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

25 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
26 นายณัฐพงษ์ พัฒนกิจ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
27 นางสาวอญัชล ี โยมญาต ิ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์ ตรัง 
28 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ ชัยสขุ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์ ตรัง 
29 นางสาวเกวลี จันทร์หอม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 
30 นางสาวธนพร สุขวโรดม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
31 นางสาวสมฤด ี รัตนา โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
32 นางสาวมณฑากาญจน ์ ราชพิทักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
33 นางสาววีราวรรณ ทองเหมือน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
34 นายอาลิฟ ชายกลุ โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง กระบี่ 
35 นางสาววริศรา วิเชียรสร้าง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธ ิ ยะลา 

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

1.   การสอบคัดเลือก 
1.1 วัน - เวลา   

  วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ ์ 2561    
09.00 – 09.30 น.  รายงานตัว   ณ   หอ้ง 5102 ชั้น 1 อาคาร 5A 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
   80 หมู ่1 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลกะทู้ 
   อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต         
09.50 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์                                                          

1.2 หลักฐานที่ใช ้
  บัตรประจ าตัวนักเรียน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.   หน่วยประสานงาน 
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์  

0 7627 6050–1    

ทั้งนี้ หากผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลอืก ไมม่าสอบในวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต ก าหนดไวถ้ือว่าสละสิทธ์ิ   

 
 


