
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝนั สู่เมล็ดพนัธุ์ใหม่ คร้ังที่ 2   
(PSU Surat Seeded Camp 2) ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

ม.อ. สุราษฎรธ์านี สานฝนั สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ คร้ังที่ 2 (PSU Surat Seeded Camp 2) ประจ าปีการศึกษา  2564 นั้น 

บัดนี้   การด าเนินการพิจารณาคุณ สมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก าหนด  ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.อ.            
สุ ราษฎร์ธานี  สานฝัน  สู่ เมล็ดพั นธุ์ ใหม่  ครั้ งที่  2 (PSU Surat Seeded Camp 2 ) ประจ าปีการศึกษา 2564                       
โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ 

 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการติดเชื้อระลอกใหม่                      
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอจัดกิจกรรมการเข้าร่วมค่าย              
ในรูปแบบออนไลน์พร้อมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่  16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป                          
ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่  2 (PSU Surat Seeded     
Camp 2) ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 บาท                                 
โด ย  Download bill payment แล้ วน า ไป ช า ระที่ ธ น าค าร ไท ยพ าณิ ช ย์  จ ากั ด  (ม ห าชน ) ทุ ก ส าข า                                  
หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564                   
และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมค่าย ในวันที่ 12 มกราคม 2564  และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่าย                   
แอดเข้ากลุ่ม Facebook : PSU Surat Seeded Camp 64 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพยม์นตรี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

 

 

 



 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม ่คร้ังที่ 2 

 
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 

นางสาว วิมนต์ตรา แก้วมุลา เทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา) 

นางสาว ปานทิพย์ เภรีพล กัลยาณีศรีธรรมราช 

นางสาว อัจฉรา คงสุทธิ์ กาญจนดิษฐ์ 

นางสาว ดวงฤทัย มาเจริญ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว กัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ ทุ่งใหญ่วิทยาคม  

นางสาว ปิยะลักษณ์ นพรัตน์ ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 

นาย นิติ สุขโข ทุ่งสงวิทยา 

นางสาว พศิกา ปรางนาคี ทุ่งสงวิทยา 

นาย นัฏฐวัฒน ์ สิงห์อินทร์ บางดีวิทยาคม 

นางสาว อรณิชา อรทัย บ้านตาขุนวิทยา 

นางสาว อรนลิน วุฒิรักษ์ บ้านตาขุนวิทยา 

นาย เอนกพงศ์ ปานเงิน บ้านนาสาร 

นางสาว ดารารัตน์ บัวจีน บ้านนาสาร 

นางสาว นัฏฐริณีย์ แขกพงษ์ บุสตานุดดีน 

นาย รณชัช ทิพย์แก้ว ปากพนัง 

นางสาว ศิวกร วงค์แดง มัธยมวิภาวดี 

นางสาว อินทิรา พรมขวัญ ห้วยยอด 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย ธราเทพ ปานเฉวง เกาะสมุย 

นางสาว ทิพรดา อัตศาสตร์ เคียนซาพิทยาคม 

นาย ศิวภัทร จันทร์ทัน เคียนซาพิทยาคม 

นาย กิตติทัต โพธิ์น้อย เทคนิคสุราษฎร์ธานี 

นาย กฤติน ไชยยศ เทพมิตรศึกษา 

นาย กิตติวุฒิ ค้วนแอ่ม เทพมิตรศึกษา 

นาย นนทกรณ์ จันทร์หวาน เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว กัญญาพัชร ภักด ี ธิดาแม่พระ 

นาย สิรภพ รามจันทร์ บางขันวิทยา 

นาย ตนุภัทร มณีศรี บางดีวิทยาคม 

นางสาว อนัญญา นาเจริญ บ้านตาขุนวิทยา 

นางสาว อาภัสรา อินทร์ชู บ้านตาขุนวิทยา 

นาย อนันตพล ศรีสุข บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 

นางสาว ภาวิน ี วิจิตรศักดิ์ ปากพนัง 

นาย วรพล น้อยกรณ์ พุนพินพทยาคม 

นางสาว พิมพิศา พลสวัสดิ์ มัธยมบ้านท าเนียบ 

นาย ศรัณย์ คุณวิจิตต์ มัธยมบ้านท าเนียบ 

นางสาว อารีรัตน์ ทิพย์สุวรรณ มัธยมบ้านท าเนียบ 

นางสาว ลักษิกา บัวทอง มัธยมวิภาวดี 

นาย ศิลา คงศรี ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ 

นาย จริวัฒน ์ สงศรีจันทร์ รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

นาย กิตติภณ วิทยพันธ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว กุลณัฐ เอ่ียมจิตติรักษ์ สวนศรีวิทยา 

นางสาว นุชจรีย์ จตุราเพศ สวนศรีวิทยา 

นาย อันวาร์ รื่นเริง สันติวิทยา 

นางสาว ณัฐมน ภูมิพระแสง สุราษฎร์พิทยา 2 

นาย อนวัทย์ กาญจนกูล ห้วยยอด 
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สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความย่ังยืน 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย ปวริศร รอดนิตย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

นางสาว มาติกา บัวเผียน ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

นางสาว สิราวรรณ เรืองมี ประภัสสรรังสิต 

นางสาว จันทิมา จันทร์สว่าง ปัญญาทิพย์ 

นางสาว ณัฐฐาภรณ์ งาแก้ว ปัญญาทิพย์ 

นางสาว วริษรา จอมเเก้ว ปากพนัง 

นางสาว เอวรินทร์ ราชจ านงค์ พุนพินพิทยาคม 

นางสาว แพรวา สายโคกสูง พุนพินพิทยาคม 

นาย พงศ์ภัทร ทิพย์เขต พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ฐาปนัทธ์ ธรรมชาติ มัธยมเทศบาลวัดท่าเเพ 

นางสาว จริาภา หนูเหมือน สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว สุรีพร บรรพต สอาดเผดิมวิทยา 

นางสาว ฟ้าใส ศรีไวยพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี5 

นางสาว เพลงขิม สุวรรณ์สว่าง สุราษฎร์พิทยา 2 

นางสาว ฟ้าใส ศรีไวยพราหมณ์ สุราษฎร์ธานี2 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว สุพรรษา แผ้วไพรี เขาชัยสน 

นาย นพณัฐ จินพันทัง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นาย เอกพล ดีเบา บางดีวิทยาคม 

นาย เอกราช ดีเบา บางดีวิทยาคม 

นาย กิตตินันท์ คงทอง บางดีวิทยาคม 

นางสาว จารุวรรณ ชัยคช บางดีวิทยาคม 

นาย ณัฐพล จันทร์แจ้ง บางดีวิทยาคม 

นางสาว ธิดารัตน์ ช านาญ บางดีวิทยาคม 

นางสาว อภิสรา ชัยพลเดช บางดีวิทยาคม 

นางสาว พรรณวดี ช่วยไทย พระแสงวิทยา 

นางสาว วชิราภรณ ์ วงศ์ชูศักดิ์ มัธยมบ้านท าเนียบ 

นางสาว กษมา ปราบปราม รัษฎา 

นางสาว ฤทัยรัตน์ รักประทุม รัษฎา 
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สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว จันทราภรณ์ แก้วแสวง เทพมิตรศึกษา 

นางสาว กัณฑ์วิสา ไทยสุริยันต์ ก้างปลาวิทยาคม 

นาย พลกฤต สุขดี ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

นางสาว ศศิวิมล โมฬี ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

นาย ณัฐชัย นันทวงศ์ บางดีวิทยาคม 

นางสาว ทชพร หรรษพลางกูร บ้านนาสาร 

นาย ธนาธิป พนัส พุนพินพิทยาคม 

นาย อนุภัทร ยุทธชัย พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ธิดา ต่ายใหญ่กรีด มัธยมวิภาวดี 

นาย ลุตฟีย์ มะตัง ศิริวัฒน์วิทยา 

นาย จิรภัทร ส่งส่อง สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว ฟารีดา คุ้มบ้าน สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว ทิพวัลย์ เจริญคง สิชลประชาสรรค์ 

นาย วิษณุ ธาลวัลย ์ สิชลประชาสรรค์ 

นางสาว อนีซา เจะแล สุทธิศาสน์วิทยา 

นางสาว ภัทรวรินทร์ บุญมา สุราษฎร์พิทยา 2 

นาย ณัฐกิตติ์ มาสวัสดิ์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นาย ธนภัทร ระพือพล อ่าวลึกประชาสรรค์ 
นางสาว เราะห์มานียะห์   ยะโกะ สุทธิศาสน์วิทยา 
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ญาณินท์ หนูชลคราม เทพมิตรศึกษา 

นางสาว พรทิพย์ คงช่วย เทพมิตรศึกษา 

นางสาว สุนิสา พ้นภัย เทพมิตรศึกษา 

นางสาว อนุชสรา ทิพย์รัตน์ เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว วาสนา วีระวงค ์ เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ณิชากร แก้วคุณงาม เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว กองเงิน พรหมศิลา เทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา) 

นางสาว จุฑามาศ พลับแก้ว เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ฐณิชา ทองสง่า เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว กวินนา นาโค กันตังพิทยากร 

นางสาว จารุวรรณ จีนนุพงศ์ กัลยาณีศรีธรรมราช 

นาย ภูวเดช นุ้ยสินธ ์ กาญจนดิษฐ์ 

นางสาว ศศิธร เกื้อสม กาญจนดิษฐ์ 

นางสาว อิษฎาอร คล้ายอุดม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 

นางสาว กุลณัฐ สายน้อย ชะอวด 

นางสาว ณัฐกานต์ คงสุข ชะอวด 

นางสาว อริสา ชุมทอง ชะอวด 

นางสาว อุไรรัตน์ อินทเสโน ชะอวด 

นางสาว ธารารัตน์ สุวรรณรัตน์ ตะกุกใต้ศึกษา 

นางสาว วราพร โลกร่วม ตะกุกใต้ศึกษา 

นางสาว ปริศนา โปศรี ทีปราษฎร์พิทยา 

นางสาว กรกนก จุลเกลี้ยง ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

นางสาว รงัสิมา พรหมทอง ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

นาวสาว เมธาวดี คีรีมา ธิดาแม่พระ 

นางสาว กัญญาพัชร ร่มเย็น นาบอน 

นางสาว วัศยา พันธมิตร นาบาน 

นางสาว วราภรณ์ บัวแก้ว บางดีวิทยาคม 

นางสาว สกุลรัตน์ นุ่นช่วย ปากพนัง 



นางสาว นันทกา นาคประสิทธิ์ พุนพินพิทยาคม 
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว วรรณพร ชนะชน มัธยมเทศบาลวัดท่าเเพ 

นาย คัมภีร์ น้อยปาน มัธยมบ้านท าเนียบ 

นางสาว รจนา เกตุนุสิทธิ์ รัชชประภาวิทยาคม 

นางสาว วนิดา กล่ าศรีทอง ราชประชานุเคราะห์37 

นางสาว วรวรรณ เกตุสิงห์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว สิรีธร หนจูันทร ์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว ปวีณา ยงประเดิม วังวิเศษ 

นางสาว ณัฐธิกานต์ รักจันทร์ สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว ตวิษา เตะเส็น สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว นาฎยา พงษ์แพทย์ สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว นุชิตา นวลละออง สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว มนต์ธารัตน์ รัตนตรัง สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว หทัยภัทร นวลศรี สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นางสาว ฟิรดาว เปาะปิ สุทธิศาสน์วิทยา 

นางสาว ฮุซนียะห์ ดารี สุทธิศาสน์วิทยา 

นางสาว ธนา ก าเหนิดทอง สุราษฎร์พิทยา 2 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย ฉัตรชนก ยุธิษยานุวัฒน์ เทพมิตรศึกษา 

นางสาว อาทิตยา เครือรัตน์ เทพมิตรศึกษา 

นางสาว ชลธิชา เอียดตุ้น เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว บัณฑิตา หงษ์บิน เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว รัตนา ภูมิสมบัติ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว เมธาวี สุขแดง กาญจนดษิฐ์ 

นางสาว จิตราพร แจ้งเพชร กาญจนดิษฐ์ 

นาย ณัชสธน สธนเสถียร ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

นางสาว ณัฐชา สิงห์แก้ว บางดีวิทยาคม 

นางสาว พลอยชมพู บัวอ่อน บางดีวิทยาคม 

นางสาว สัณห์สิริ เพชรเรือนน้อย บางดีวิทยาคม 

นางสาว กนกวรรณ เลิศไกร บางสวรรค์วิทยาคม 

นางสาว ชมพูนุท ปองแท้ ศรีธรรมราชศึกษา 

นาย อาณัติ ขนาดผล สันติวิทยา 

นาย ธนวิทย์ มีชัย ห้วยยอด 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย ธนกฤต ว่องวิทยา เทพมิตรศึกษา 

นางสาว แอมมกิา แป้นศรีนวล เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ทรงศิริ ทองมีศรี เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ธิดา ศรีเจริญ ตะโหมด 

นางสาว ธดากรณ์ แก้วคง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว ทัศนันทน์ ศรีอุทยาน ธิดาแม่พระ 

นางสาว รัตติยา ไทรทอง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 

นาย รัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ พัทลุงพิทยาคม 

นางสาว ชลิตา จ านงค์พันธุ์ พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ญาณิศา รักเย็น พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ธันยาภรณ์ สงอินทร์ พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ปิยะฉัตร ปุยรักษา พุนพินพิทยาคม 

นางสาว สาวิตรี หยู่หนูสิงห์ ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว สุนิษา หิ้นยกฮ่ิน ศรธีรรมราชศึกษา 

นางสาว นภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ สตรีพัทลุง 

นางสาว บุญยอร อินใหม่ สตรีพัทลุง 

นางสาว ฐิติพร ขนอม สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว นุรฮายาตี กือบอ สุทธิศาสน์วิทยา 

นางสาว กรธนสร เพชรน้อย สุราษฎร์ธานี3 

นาย ธนากร น้อยคูณ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ศิริวรรณ ผอมด้วง อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว สุพรรณี มณีโชติ พระแสงวิทยา 

นางสาว  พัชพรพร ชุ่มชูจันทร์  พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ชนากานต์ สุคนธปฏิภาค พุนพินพิทยาคม 

นางสาว ซารีน่า หมัดศรี ดีนูลอิสลาม 

นางสาว อัสมา คงคาลิหมีน ดีนูลอิสลาม 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย ธีริทธิ์ วิชัยดิษฐ เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

นางสาว อังศิณา คงมีสุข เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ดารารัตน์ ปรีชา ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว พรรณทิวา ส่งสวัสดิ ์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว สิราวรรณ แก้วเหมือน ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว อภัสศร แพร่นาม ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

นางสาว ศรินดา แป้นเหลือ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

นางสาว ปัทมาวดี คงด้วง บางดีวิทยาคม 

นางสาว สิราวรรณ ทองบุญ บางดีวิทยาคม 

นางสาว สุจิตรา ระหวยหา บางดีวิทยาคม 

นางสาว พัชราพรรณ เมืองรักษ์ พนมเบญจา 

นางสาว สุธิษา คิดชอบ พนมเบญจา 

นางสาว มณฑกาญ จันทร์ตุ้ง พระเเสงวิทยา 

นางสาว วิชุดา สุทธิเสน พระเเสงวิทยา 

นางสาว ไรฟา ราชานา มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 

นางสาว วรรณกานต์ หมันหนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 

นางสาว อารีญา แต้มแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 

นางสาว กัญญาวีร์ พรหมคุ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาว เขมวิกา น้ าขาว ศรีธรรมราชศึกษา 

นาย ไรวินท ์ เกิดล าเจียก ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว ขวัฤดี ธรรมนพรัตน์ ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว ศรัญญา มานพพันธ์ ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว ศิริรัตณ์ มะยะเฉียว ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว ผกา นนทศักดิ์ ศรีธรรมาาชศึกษา 

นางสาว บาราณีย์ พันธ์สีทอง ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 

นางสาว รัชญา บินล่าเต๊ะ ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 

นางสาว อัชฮานี ชุมสาแหละ ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 



นางสาว หทัยชนก หนูขาว สอาดเผดิมวิทยา 

นางสาว วรฤทัย มงชู สิเกาประชาผดุงวิทย์ 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ศุภรัตน์ คงจันทร์ สุราษฎร์พานิชยการ 

นางสาว จริยาภรณ์ ครุฑปักษี สุราษฎร์พิทยา 

นางสาว พัชญาพร สมแสง สุราษฎร์พิทยา 

นางสาว ศดานันท์ แสงอ่อน สุราษฎร์พิทยา 

นางสาว พรรณทิวา ส่งสวัสดิ ์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว ดารารัตน์ ปรีชา ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว สิราวรรณ แก้วเหมือน ฉวางรัชดาภิเษก 

 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ชนัญญา นาแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาว นภัสวรรณ นาคพิน เทพมิตรศึกษา 

นางสาว รัชนีวรรณ ดวงจันทร์ เทพมิตรศึกษา 

นางสาว อรณิชา ใจกว้าง เทพมิตรศึกษา 

นางสาว วนัชพร ชิตเดชะ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว สอางค์ทิพย์ แสนเฉย เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว อรนลิน พูนมาศ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นาย สิปปกร อักษรแป้น กัลยาณีศรีธรรมราช 

นางสาว ศิริพร ธนะเจริญ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว กุลสตรี เขียวเล็ก ปากพนัง 

นางสาว รินรดี พรหมณะ ปากพนัง 

นางสาว ฐานิตา นาภูม ิ พนมเบญจา 

นาย ภูวนาท ค าสุข พนมเบญจา 

นาย อัสรี ปูเตะ พลวิทยา 

นางสาว ฟาริด้า ส่งทอง มัธยมเทศบาลวัดท่าเเพ 

นางสาว มัสรีน่า ตะอะด้ า ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 

นางสาว สุไหวบ๊ะ ยีระกุบ ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 

นาย ภูวรินทร์ เต็มสังข์ สภาราชินี จังหวัดตรัง 



นาย ณัฐวุฒิ หารสุวรรณ เทพมิตรศึกษา 

นาย สตางค์ เกสรินทร์ เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว วรรณษา เกิดพิพัฒน์ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นาย นบธวัตร ์ นบนอบ เวียงสระ 

นางสาว สรวรรณ รักษากิต คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 

นางสาว กัลย์สุดา ไชยรัตน์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว กาญจนา แซ่ลิ้ม ท่าแซะรัชดาภิเษก 

นาย วรยศ วงศ์สุวรรณ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว ถาวรีย์ คงไข่ พัทลุงพิทยาคม 

นางสาว ชนิกานต์ ประมูลเฉโก วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

นางสาว ปิยราศี เจริญธนชาติ สตรีพัทลุง 

นางสาว เกวลิน เจริญผล สวนศรีวิทยา 

นางสาว ลักขณพร เกลี้ยงข า สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว ช่อฟ้า หัตถยิา ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว วรางรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว มัลลิกา ค าคง ประภัสสรรังสิต 

นางสาว สุภาวด ี ทองเที่ยง มัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

นางสาว อริศรา ศรีวะปะ มัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

นาย ณภัทร แขวงเมฆ สวีวิทยา 

นาย วริทธิ์ รัตนไชย สวีวิทยา 

นางสาว นภัสสร มากผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

นางสาว นิมลรัตน์ ปฏิสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

นางสาว อนัญญา รูปโอ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว อะรีนา โต๊ะหมาด ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว อังรายา ทาทอง พุนพินพิทยาคม 

นาย นราธิป โปณะทอง ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว จิรัชญา ปิยปัญญาธิวัฒน์ สตรีพัทลุง 

นางสาว อารียา กองมณี สุราษฎร์พิทยา 

นาย วีรชัย หมิ่นโต อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว อริสา ทองปัสโน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษรฎ์ 
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สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย อัลเฟรส วะจิดี เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 

นาย ฐานราธา สุทธิรักษ์ เทศบาล 2 คลองจิหลาด 

นาย เกริกฤทธิ์ สอนนอง เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ศศิรา เซ่งแตง เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ศิรพัชร ด ามุณี เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นาย ศตวรรษ หมกแดง เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นาย ธวัชชัย ขุนปักษี เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว นันท์นภัส กมลวิมานฐาพร เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ปภาพินน์ แก้วสกุล เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ประทุมรัตน ทิพย์มาก เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว พรรณวษา สี่เหลี่ยม เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ธัญญ์นภรัตน์ พรหมด้วง เวียงสระ 

นางสาว ธิวาภรณ ์ วรรณวัตร์ เวียงสระ 

นางสาว ยุวธิดา วิชาดี เวียงสระ 

นางสาว ศิรินทิพย์ รักจุล เวียงสระ 

นางสาว สุภาวด ี จิตต์จ านงค์ เวียงสระ 

นางสาว กานต์ชชา จันทร์เทา เหนือคลองประชาบ ารุง 

นางสาว ณัฎฐาวรรรณ พูลเกิด เหนือคลองประชาบ ารุง 

นาย อาซัน เตะหนอน กังตังพิทยากร 

นางสาว ชลธิชา ชาญรบ ก้างปลาวิทยาคม 

นาย นนทวัฒน์ สมหมาย ก้างปลาวิทยาคม 

นาย อนันต์ สามารถ ก้างปลาวิทยาคม 

นางสาว ธัญเรศ สอนทอง กาญจนดิษฐ์ 

นาย ธีรทัต เพชรรักษ์ กาญจนดิษฐ์ 

นาย วุฒิชัย ช้างนรินทร์ กาญจนดิษฐ์ 

นางสาว ณัฐฑิการ์ พลรบ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

นางสาว นิศารัตน์ ทองแดง คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

นางสาว โสธิดา ขาวสนิท ฉวางรัชดาภิเษก 



นางสาว กชนันท ์ สีสันงาน ฉวางรัชดาภิเษก 
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สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ขนิษฐา อ่อนแอ่น ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว จิยกาญจน์ ทองวิเศษ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว ณัฎธิดา มีบุญมาก ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว ปลายฟ้า สิทธิสมบูรณ์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นางสาว รุ่งนภา คะเณย์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นาย วชิระ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ฉวางรัชดาภิเษก 

นาย จิรายุ ขุนปราบ ตะโหมด 

นางสาว พรธิดา พ่อศรียา ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

นางสาว วรัญญา สายเส็ง ทับสะเเกวิทยาคม 

นางสาว ภัทรดา สมเชื้อ ทีปราษฎร์พิทยา 

นางสาว อารยา เต็มศรี ทุ่งตะโกวิทยา 

นาย พีรณัฐ พุฒด้วง บางดีวิทยาคม 

นาย ไชยเชษฐ์ แป้นศรีนวล บางสวรรค์วิทยาคม 

นางสาว ประภาวดี ภักดีอักษร บ้านนาสาร 

นางสาว พิมพกาญณ์ พันธุ์จ้อย ประภัสสรรังสิต 

นางสาว ชลิตา ยาชะรัด ประภัสสรรังสิต 

นางสาว พัชรีย์ นุ่นท้าย ปากพนัง 

นางสาว เพชรพลอย คชเชนทร์ พนมเบญจา 

นางสาว พณฎา วุฒิพงศ์ พระแสงวิทยา 

นางสาว วันชนก เทพกูล พระแสงวิทยา 

นางสาว อังคณา ฐานะกาญจน์ พระแสงวิทยา 

นางสาว นวพร ชนะสิทธิ์ พลวิทยา 

นาย ธีรพงศ์ ทองจันทร์แก้ว พิชัยรัตนคาร 

นางสาว วรัญญา โรมรัญ พุนพินพิทยาคม 

นางสาว สุพรรษา ไทรทรัพย์ พุนพินพิทยาคม 

นางสาว พัชรี ทองเริ่ม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

นางสาว วาเลนไทล์ พูลเเก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

นางสาว ขวัญวิลัย แสงอาทิตย์ วิเชียรมาตุ 



นางสาว ปัญญณัฐ เอียดชะตา วิเชียรมาตุ 

นางสาว รัศมี เสนี วิเชียรมาตุ 
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สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว สริตา ทองเพ่ิม วิเชียรมาตุ 

นางสาว ปภาดา เเก้วมะณี วิทยาลัยการอาชีพท่าเเซะ 

นาย กิตติศักดิ์ แก้วยะรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

นางสาว บุพการี เนาว์สุวรรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาว วรินญา แทนสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาว ณัฐนิชา ปานมาศ ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว นรมน ไตรระเบียบ ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว มณฑิตา พันธ์คง ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว กนกวรรณ ด้วงแก้ว สตรีพัทลุง 

นางสาว ปิยะธิดา จนัทนี สตรีพัทลุง 

นางสาว ศรุตา ทองช่วย สตรีพัทลุง 

นางสาว สกุลเพชร เพชรสุข สตรีพัทลุง 

นาย วรเชษฐ ์ แก้วละเอียด สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว นภัสนันท์ วัฒนเชษฐ ์ สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

นางสาว ศิริรัตน์ อักษรเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

นางสาว ปรางทิพย์ กล่อมเกลี้ยง สวนศรีวิทยา 

นางสาว สโรชา เเสงไข่ สวนศรีวิทยา 

นางสาว ภัคลดา ม่วงแคล้ว สอาดเผดิมวิทยา 

นางสาว แก้วผกา ดามี สามัคคีศึกษา 

นางสาว กุลธิญา สุจริตพันธ์ สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว ธมลวรรณ ศรีรักษา สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว นลิน แก้วประจุ สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว พิยดา วงเขน สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว สุธาสิน ี ชื่นชม สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว อินทิรา อ๋องผู้ดี สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว ธัญลักษณ์ น่วมนวล สุราษฎร์พิทยา 

นางสาว กนกวรรณ นพคุณ สุราษฎร์ธานี2 

นางสาว ธีรารัตน์ มีเศษ สุราษฎร์ธานี4 



นางสาว กัญญารัตน์ กิ่งยวง สุราษฎร์พิทยา 2 
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สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ปรีญานุช พรหมรักษา สุราษฎร์พิทยา 2 

นาย กรินทร เกตุประกอบ ห้วยยอด 

นาย ณัชชา คงพล ห้วยยอด 

นาย พงศธร ลัคนาศิโรรัตน์ ห้วยยอด 

นางสาว ศิรินันท์ สุดสนิท ห้วยยอด 

นางสาว เกตน์สิรี ศรีกาญจน์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ธวัลรัตน ์ นุ่นคง อ่าวลึกประชาสรรค์ 

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว น้ าทิพย์ หนูฤกษ์ เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

นาย ประกาศิต ส้มเช้า เมืองหลังสวน 

นางสาว ณัฐชา วงศ์พลาย ชะอวด 

นางสาว อภิญญา ปุ้งหลู ทุ่งมะพร้าววิทยา 

นางสาว วธูสิร ิ พรมทอง บ้านนาสาร 

นางสาว กนกพร พัฒน์ยัง สุราษฎร์พิทยา 2 

นางสาว สลิลทิพย ์ สังข์วงษ์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว วธูสิร ิ พรมทอง บ้านนาสาร 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย อภิสิทธิ์ โสภาส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

นางสาว วรางคณา สีขาว เมืองกระบี่ 

นาย ปณิธิ จิตรา บางดีวิทยาคม 

นางสาว ทักษิณี รักษายศ บ้านนาสาร 

นางสาว อรณี ดีสงวน บ้านนาสาร 

นางสาว ฐานิตา อินทรแป้น ประภัสสรรังสิต 

นางสาว ดาราวดี น้ าพ่วง ปากพนัง 

นาย นภัสกร ละออกอ พลวิทยา 

นางสาว ภัทรวดี เพชรขวัญ พลวิทยา 

นางสาว ดนยา หมวดทองอ่อน ล าภูราเรืองวิทย์ 

นางสาว นรมน นระโต วิเชียรมาตุ 

นางสาว เพชรา นิลวงค ์ สตรีพัทลุง 

นางสาว กัญญาพัชร ไชยแก้ว สตรีระนอง 

นางสาว สุภาว ี พลวารี สตรีระนอง 

นาย นิธิพัชญ์ คงสุวรรณ สวนศรีวิทยา 

นาย ศุภกิตต์ ถาวรกิจ สวนศรีวิทยา 

นาย โอมาร์ แอกะวี สันติวิทยา 

นาย เสฎฐวุฒ ิ ทองตาล่วง ห้วยยอด 

นาย ญาณกร สินยัง ห้วยยอด 

นาย ทศพร แสงแป้น ห้วยยอด 

นางสาว กาญจนา อินประสิทธิ์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ณัฏฐกมล บุญส่ง อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ประภัสสร บุญเสน อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นาย ศุภณัฐ พัฒแก้ว อ่าวลึกประชาสรรค์ 
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สาขาวิชาทรัพยากรประมง 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว พิมพ์มาดา จันทรสุข เมืองกระบี่ 

นางสาว ศิรภัสสร จินดาวงศ ์ เมืองกระบี่ 

นางสาว อมรพรรณ แสงขวัญ เมืองกระบี่ 

นางสาว อัญชิสา รองเลื่อน เมืองกระบี่ 

นางสาว อุไรวรรณ บุตรโดย เมืองกระบี่ 

นางสาว เมขลา กลับชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ธันย์ชนก บุตรมิตร เหนือคลองประชาบ ารุง 

นางสาว อมรรัตน์ ทองทิพย์ เหนือคลองประช าบ ารุง 

นางสาว เมฆาวี เจ๊ะโส๊ะ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

นางสาว จิตสุดา สมจิตร คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

นางสาว พาขวัญ รักเครือญาติ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 

นาย ณัฐุวุฒิ ไร่ใหญ่ ด ารงค์ศาสน์วิทยา 

นางสาว เพ็ญพิชชา แสงเกื้อ บางดีวิทยาคม 

นางสาว เมธาพร จันทร์สว่าง บางดีวิทยาคม 

นาย นิธิศ ศรีละออง สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นาย สุเชษฐ์ กลับสวัสดิ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง 

นางสาว ณิชนิตา แซ่เอ้ียว สวนศรีวิทยา 

นางสาว อมรรัตน์ ชินช านาญ สวนศรีวิทยา 

นางสาว พรนภัส รักพันธ์พงษ์ สุราษฎร์พิทยา 2 
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สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ชลิดา เพชรด้วง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

นางสาว เกตน์สิริ สิทธิชัย เทพมิตรศึกษา 

นางสาว ทิวารัตน์ บุญจ านงค์ เทพมิตรศึกษา 

นางสาว นภสร พานิชกุล เทพมิตรศึกษา 

นางสาว กมลลักษณ์ ทองเสมอ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นาย ณัฐพัชร์ พัชรเกียรติบวร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นางสาว ปวิชญา มีแก้ว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นาย พีรกานต์ เคารพาพงศ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นางสาว ศุภิสรา พงษ์พ้นภัย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นาย อริย์ธัช วิชชุไตรภพ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

นางสาว ลลิตภัทร ทองดอนหับ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว อรัชพร แซ่เง่า เวียงสระ 

นางสาว จารุวรรณ มากเอียด โยธินบ ารุง 

นางสาว เมสินี เมืองเกิด ดีบุกพังงาวิทยายน 

นางสาว ณัฐกานต์ ทองสกุล ดีบุกพังงาวิทยายน 

นางสาว บัณฑิตา หวันกะเหร็ม ท่าศาลาประสิทธิ์ศีกษา 

นางสาว ฐิตาพร เพ็งด า ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว ณัฐพร สาระพัตร ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว อมรรัตน์ มณีรัตน์ ทีปราษฎร์พิทยา 

นางสาว หัทยา แสงสวัสดิ์ พระแสงวิทยา 

นางสาว อินทิรา ราชชมภ ู ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

นางสาว ลักขณา บุญปลอด ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว วิมลมณี โยมญาต ิ ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว นารีรัตน์ เบ๊เจริญสุข ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว จิราภรณ์ เกื้อนุ่น สตรีพัทลุง 

นางสาว ฐิติวรดา วงศ์ชู สตรีพัทลุง 

นาย พีรภัทร คงเอียด สภาราชินี 2 



นางสาว รสสุคนธ์ แซ่เอียบ สภาราชินี 2 

นางสาว สุภาวด ี สงเทพ สุราษฎร์ธานี 
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สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว รัตนาวดี ไทยเกิด สุราษฎร์ธานี7 

นางสาว อวัสดา ช่วยรักษ์ สุราษฎร์ธานี2 

นางสาว เพ็ญศิริ แสงสุวรรณ์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว จิราภา มาฆะโว อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ณัฐสุดา สิงสม อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว มณีรัตน์ ภู่นุ้ย อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว ฤดีวรรณ ลูกเซ็น อ่าวลึกประชาสรรค์ 

นางสาว นันทิชา รักษา อ ามาตย์พานิชนุกูล 

นางสาว วริศรา เงินนุช อ ามาตย์พานิชนุกูล 

นาย ชัยธวัช ไชยรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย สุรเดช แดงงาม เทพมิตรศึกษา 

นางสาว ณัฐวลี เกาะเหม เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 

นางสาว อิศริยาภรณ์ วิจิตร เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ชนษ์ชินี เชาวเลิศ เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นาย ณัฐภัทร เอ็บสูงเนิน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นางสาว ณิชารีย์ มณีรัตน์ เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

นางสาว ปุญญิสา จันทร์แดง เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 

นางสาว วศิณี สวัสดิ์วงษ ์ เมืองสุราษฎร์ธานี 

นางสาว เบญญทิพย์ ชาญชัย เวียงสระ 

นางสาว กวินณา เกลี้ยงทอง เวียงสระ 

นางสาว ธิดารัตน์ ศรีทองสม เวียงสระ 

นางสาว รัตติกานต์ กรายแก้ว เวียงสระ 

นางสาว ดวงฤดี จันทร์ศรีนาค โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

นางสาว สุอรวรรยา สุทิน กัลยาณีศรีธรรมราช 



นางสาว กรพินธุ์ รกัษาสัตย์ ก้างปลาวิทยาคม 

นางสาว สุชัญญา ยิ้มวัน ฉวางรัชดาภิเษก 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นางสาว ปุณยมาภรณ์ แซ่เลี้ยว ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

นางสาว กัญญาวีร์ สุวรรณฤทธิ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

นางสาว กันธิดา ศศิธร ทุ่งสง 

นางสาว ภัทรีญา สอนท่าโก บ้านตาขุนวิทยา 

นางสาว กฤษณา ภูสุวรรณ บ้านนาสาร 

นางสาว กัญญาณัฐ บัวนิล บ้านนาสาร 

นางสาว ปิยะนันท์ คงผอม ปากพนัง 

นางสาว ธมลวรรณ ทองส่งโสม พนมศึกษา 

นางสาว นิรวรรณ รักษามั่น พระแสงวิทยา 

นางสาว พิมประพัต รัตน์จันทร์ พระแสงวิทยา 

นางสาว ลินลดา ช่างเรือ พระแสงวิทยา 

นางสาว สุดารัตน์ สัมฤทธิ์ พระแสงวิทยา 

นางสาว อพัชชา หมัดพะวงค์ มัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

นางสาว สิริมาศ อินทะระนก มัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

นางสาว บาหลี เล็มเละ มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 

นางสาว พรหมพร ตรังคตระการ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

นางสาว จิตมณี อินทรพงษ์ ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว อาทิตติยา แก้วชู ล าทับประชานุเคราะห์ 

นางสาว สิริภัสสร อุไรโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 

นางสาว อินทิรา มลิวัลย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

นางสาว พรทิพย์ ปิโย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาว กมลักษณ์ ตันตระกูล ศรีธรรมราชศึกษา 

นางสาว ศศิกานต์ หมานจีด ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 

นางสาว ปุณณภา หนูทวี สตรีปากพนัง 

นางสาว ชญานิษฐ์ รามหนู สตรีพัทลุง 

นาย ณัฐนันท ์ ไชยสุวรรณ สตรีพัทลุง 



นางสาว ปาเจรา ภู่ทอง สตรีระนอง 

นางสาว ศศิณา คล้ายอักษร สอาดเผดิมวิทยา 

นางสาว กุลธิดา มาเติม สันติวิทยา 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ต่อ) 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล โรงเรียน 

นาย สุรเดช สินโต สันติวิทยา 

นางสาว ณิชาภัทร รักมล สิชลคุณาธารวิทยา 

นางสาว มณฑิตา รัตนกระจ่าง สินปุนคุณวิชญ์ 

นางสาว ศศิพิมพ์ นักว่อน สินปุนคุณวิชญ์ 

นาย อับดุลรอแม แวกะจิ สุทธิศาสน์วิทยา 

นางสาว ธนาภา ล่าดี้ สุราษฎร์พิทยา 

นางสาว สนิศตา เนาวนัต สุราษฎร์พิทยา 2 

นางสาว อภิชญา หึงษาชู สุราษฎร์พิทยา 2 

นางสาว ศรินญา โกด ี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นางสาว ชปาพันธ์ คงเพชรพันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นาย ณัฐิวุฒิ บุญประดิษฐ์ อ่าวลึกประชาสรรค์ 

 


