
 

 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

1 650103400687 นาย ธนภัทร ญานจาร ี
2 650103400688 นาย วรพล สุขเจรญิ 
3 650103400689 นาย อิมรอน หะยีดือเระ 
4 650103400690 นาย ภีม สังข์ศิลป์ชัย 
5 650103400691 นางสาว ฟาร์ติน ดารากัย 
6 650103400693 นางสาว นดา ภู่เงิน 
7 650103400694 นาย ปรมินทร ์ อิสโรภาพ 
8 650103400695 นางสาว ณิกชภัทร ธนภิรมณ ์
9 650103400696 นางสาว พัชรี หลีหมดั 
10 650103400697 นางสาว จิรัญญา ดินเตบ 
11 650103400698 นางสาว รัตนสริ ิ ประทุมมา 
12 650103400699 นางสาว ธารทิพย์ เขียดทอง 
13 650103400703 นาย พรพิพัฒน์ พรัดเมือง 
14 650103400705 นาย ชนกันต์ บัวแก้ว 
15 650103400706 นาย ชวิช ตันติเศรณ ี
16 650103400707 นางสาว ชลดา ค าแก้ว 
17 650103400708 นาย กิตติศักดิ ์ จันทะปะ 
18 650103400709 นาย รัชชานนท์ กุลภัทรากร 
19 650103400710 นางสาว ปิยวล ี ใจซื่อดี 
20 650103400711 นาย สรวิชญ ์ บุญธรรม 
21 650103400714 นางสาว อาศิรา ค าแฝง 
22 650103400715 นาย สิทธิโชค พุทธกูล 
23 650103400716 นาย ฟาริซ หลังเมือง 
24 650103400700 นาย อัครพล ไชยเพชร 
25 650103400701 นาย ซุลกิฟล ี ปานสัน 
26 650103400717 นาย อัมมาร ์ สฤษฎีพีรพันธุ ์
27 650103400727 นาย ศุภกฤต อินทรพัฒน์ 
28 650103400728 นางสาว พฤกษา สุระค าแหง 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
29 650103400732 นางสาว ภัทรณภา คล้ายรักษ์ 
30 650103400737 นาย วงศ์บรรดิษฐ ์ โสธะโร 
31 650103400739 นาย สิทธิพันธุ ์ วิวัฏฏ์กุลธร 
32 650103400744 นางสาว สุธาสิน ี กิติวงษ ์
33 650103400746 นาย อากีล เศษระน า 
34 650103400747 นางสาว ทิวาทิพย์ เหมโส๊ะ 
35 650103400749 นาย อัลบาส บุญเหม 
36 650103400718 นางสาว ปภาวรินทร ์ งามข า 
37 650103400751 นาย จักรกฤษณ ์ นิลเพ็ชร 
38 650103400721 นางสาว อรรถยา ชาติยิ่งเจริญ 
39 650103400722 นาย ทรงรัฐ ดีเทศน์ 
40 650103400725 นาย  นิอัฟฟาน   มุหะ  

 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 1-20 จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

เริ่มสอบสัมภาษณเ์วลา 08.30 น. (ตามล าดับ) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting : https://zoom.us/j/9990017093 หรือ 
Meeting ID : 999 001 7093 โดยลงชื่อเข้าใช้งานในระบบด้วย ล าดับที ่ตามด้วย ชื่อ - สกุล ของตนเอง  

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ล าดับที่ 21-40 จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
เริ่มสอบสัมภาษณเ์วลา 08.30 น. (ตามล าดับ) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting : https://zoom.us/j/9990017097 หรือ 
Meeting ID : 999 001 7097 โดยลงชื่อเข้าใช้งานในระบบด้วย ล าดับที่ ตามด้วย ชื่อ - สกุล ของตนเอง  

ทั้งนี ้หากถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการ
คัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.eng.psu.ac.th (ข่าวรับสมัครเรียน) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

    
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรตัน์ สกุลรัตน์) 
รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

https://zoom.us/j/9990017093
https://zoom.us/j/9990017097

