
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดคณะ/โรงเรียน/สถำบัน Order ID

1 นำงสำว กมลนัทธ์ กลับรินทร์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2469
2 นำงสำว กฤตติกำ รังสฤษฎ์พิพัฒน์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2411
3 นำงสำว กฤตติกำนต์ พรหมเทพ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2371
4 นำย กันติทัต ปำณะศรี มอ.วิทยำนุสรณ์ 2425
5 นำงสำว กำนต์ธิดำ สินธุรงค์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2343
6 นำย จรณ์ ว่องประสิทธิกุล มอ.วิทยำนุสรณ์ 2421
7 นำงสำว จำรุพรรณ ชำญณรงค์ UOG 2235
8 นำงสำว จิรัชญำ ยะลำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2409
9 นำงสำว ชญำนิน ศรีอรุณพรรณรำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2397
10 นำงสำว ชนเนษฎ์ อินทองค ำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2405
11 เด็กชำย ชนำธิป  ชูช่วย มอ.วิทยำนุสรณ์ 4695
12 เด็กชำย ชยพัทธ์ิ  จันทร์ทิพย์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 4696
13 นำงสำว ชลพรรษ ศิริสำธิตกิจ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2401
14 นำย ชำคริต วำทีรักษ์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2359
15 นำงสำว ณภัทร จันทร์เกตุ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2286
16 นำงสำว ณัฐณิชำ กอเจริญรัตน์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2312
17 นำย ณัฐนนท์  งำมข ำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 3582
18 นำงสำว ณัฐนรี บุญญำพิทักษ์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2387
19 นำงสำว ณัฐมน อินทโก มอ.วิทยำนุสรณ์ 2391
20 นำงสำว ณิชนันทน์ โสภำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2282
21 นำงสำว ตรีนัญญำ ปัดถำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2423
22 นำย ถิรวัฒน์ พุฒนวล มอ.วิทยำนุสรณ์ 2429
23 นำย ทัญชำนนท์ ขำวเอียด มอ.วิทยำนุสรณ์ 2361
24 นำย เทพทัต  ไกรนุกูล มอ.วิทยำนุสรณ์ 4700
25 นำย ธนกฤต หลิมกุล มอ.วิทยำนุสรณ์ 2443

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
เร่ือง “กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดลอง” ภำยใต้ platform SLIP

ในวันท่ี 28 - 29 เมษำยน 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom
(ROOM ID: 999-001-8108   Link ID: https://zoom.us/j/9990018108)

วิทยำกร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยำกุล
จำกสำขำวิทยำศำสตร์กำรค ำนวณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดคณะ/โรงเรียน/สถำบัน Order ID

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
เร่ือง “กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดลอง” ภำยใต้ platform SLIP

ในวันท่ี 28 - 29 เมษำยน 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom
(ROOM ID: 999-001-8108   Link ID: https://zoom.us/j/9990018108)

วิทยำกร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยำกุล
จำกสำขำวิทยำศำสตร์กำรค ำนวณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

26 นำงสำว ธวัลรัตน์ บรรณคีรี มอ.วิทยำนุสรณ์ 2395
27 นำย ธัญพิสิษฐ์ บ ำรุงผล มอ.วิทยำนุสรณ์ 2439
28 นำย นวพล วิประกษิต มอ.วิทยำนุสรณ์ 2355
29 นำย ปกรณ์วิทย์ รักสกุล มอ.วิทยำนุสรณ์ 2296
30 เด็กชำย ปำณัสม์ุ  ไกรเทพ มอ.วิทยำนุสรณ์ 4705
31 นำย ปุลวัชร ทับเคลียว มอ.วิทยำนุสรณ์ 2463
32 นำย พงศกร ศิลปทองค ำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2365
33 นำย พรเทพ  วิวัฒน์วงศ์วนำ มอ.วิทยำนุสรณ์ 4708
34 นำงสำว พรลภัส กุลเถกิง มอ.วิทยำนุสรณ์ 2347
35 นำงสำว พอเพียง อุทัยพันธ์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2377
36 นำงสำว พัตรพิมล พูลรส มอ.วิทยำนุสรณ์ 2351
37 นำย พัทธศิษฐ์ จรณโยธิน มอ.วิทยำนุสรณ์ 2447
38 นำงสำว พิชชำอร มุสิกโร มอ.วิทยำนุสรณ์ 2338
39 นำงสำว พิชำมญช์ุ วิระพรสวรรค์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2278
40 นำงสำว แพรวรุ้ง แก้วสนิท มอ.วิทยำนุสรณ์ 2415
41 นำงสำว รำชำวดี วิรัชวรกร มอ.วิทยำนุสรณ์ 2274
42 นำงสำว วรัทยำ เจนกุลประสูตร มอ.วิทยำนุสรณ์ 2457
43 นำงสำว วริษฐำ สินประกอบ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2453
44 นำงสำว วิมลสิริ ขวัญแก้ว มอ.วิทยำนุสรณ์ 2318
45 นำย วิษณุ วิไลพรไสว มอ.วิทยำนุสรณ์ 2326
46 นำงสำว ศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2451
47 นำงสำว ศิรดำ สิทธำภิรมย์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2290
48 นำย ศิระ บุญแสวง มอ.วิทยำนุสรณ์ 2322
49 นำย ศุภณัฐ โฉมทอง มอ.วิทยำนุสรณ์ 2330



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดคณะ/โรงเรียน/สถำบัน Order ID

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
เร่ือง “กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดลอง” ภำยใต้ platform SLIP

ในวันท่ี 28 - 29 เมษำยน 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom
(ROOM ID: 999-001-8108   Link ID: https://zoom.us/j/9990018108)

วิทยำกร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยำกุล
จำกสำขำวิทยำศำสตร์กำรค ำนวณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

50 นำงสำว ศุภำนันท์ ศรีสุขใส มอ.วิทยำนุสรณ์ 2381
51 เด็กชำย เศกศรัญย์  ตุรงครำวี มอ.วิทยำนุสรณ์ 4711
52 นำย สุคน ง้อสุรเชษฐ์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 2300
53 เด็กหญิง สุทธสินี  แสงจันทร์ มอ.วิทยำนุสรณ์ 4735
54 นำงสำว สุวพิชญ์ สุวรรณ์มุสิก มอ.วิทยำนุสรณ์ 2369
55 นำงสำว อพัชชำ จันทร์ประทีป มอ.วิทยำนุสรณ์ 2304
56 นำงสำว อรณิชำ เพ็ชรำกำร มอ.วิทยำนุสรณ์ 2334


