
 

 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1/2) 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เวลาสอบสัมภาษณ์ 

1 650101100001  นาย   ชนาธิป   สุขพรสวรรค์  08.45 - 10.00 น. 

2 650101100002  นาย   นพเก้า    ปัญจสุธารส  08.45 - 10.00 น. 

3 650101100003  นาย   ปรมี   พรหมคีรี  08.45 - 10.00 น. 

4 650101100004  นางสาว   ฐิติชญา   พวงเหล่าเวช  08.45 - 10.00 น. 

5 650101100011  นาย   จักรภัทร   เสริมแก้ว  08.45 - 10.00 น. 

6 650101100012  นาย   โซล่า   ไพบูลยส์มบัติ  08.45 - 10.00 น. 

7 650101100013  นางสาว   บัซลาอ ์  ศิริพัธนะ  08.45 - 10.00 น. 

8 650101100014  นาย   ณภัทร   จันทร์เมือง  08.45 - 10.00 น. 

9 650101100015  นาย   เอกราช   สุวรรณ์  08.45 - 10.00 น. 

10 650101100016  นาย   ศุภชัย   ทองสงฆ์  08.45 - 10.00 น. 

11 650101100017  นาย   ภาณุพงศ์   เลิศวีรนนทรตัน์  08.45 - 10.00 น. 

12 650101100018  นาย   ธนภูมิ   หิรัณยธร  10.00 - 11.00 น. 

13 650101100019  นาย   อัครวิทย์   สิทธิประการ  10.00 - 11.00 น. 

14 650101100020  นาย   ธนกฤต   หวานคง  10.00 - 11.00 น. 

15 650101100022  นาย   อริญชัย   แร่ทอง  10.00 - 11.00 น. 

16 650101100023  นาย   รุดฟาน   ไมมะหาด  10.00 - 11.00 น. 

17 650101100024  นาย   ณัฐศรณัย์   แซ่อึ่ง  10.00 - 11.00 น. 

18 650101100026  นางสาว   ศรีรัตน์   เอื้อพันธุ์พงศ ์ 10.00 - 11.00 น. 

19 650101100028  นาย   ณรงค์เดช   พรหมจันทร์  10.00 - 11.00 น. 

20 650101100029  นาย   เศรษฐ์ศิริ   อุ่นเสียม  10.00 - 11.00 น. 

21 650101100030  นาย   ธนทัต   ศรีระพันธ์ุ  10.00 - 11.00 น. 

22 650101100033  นาย   ภูรินทร์   นิกพงศ ์ 10.00 - 11.00 น. 

23 650101100034  นาย   ฮาซัน   บดินทร์เราะห์มาน  11.00 - 12.00 น. 

24 650101100035  นาย   กายสิทธ์ิ   ชุมทอง  11.00 - 12.00 น. 

25 650101100038  นาย   ธีรภัทร   เฮง  11.00 - 12.00 น. 

26 650101100039  นางสาว   กุลกัญญา   ศรีจงกล  11.00 - 12.00 น. 

27 650101100042  นาย   ดนัย   แสงบัวหมัด  11.00 - 12.00 น. 

28 650101100043  นาย   ชยพล   วงศ์ภูวรักษ์  11.00 - 12.00 น. 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เวลาสอบสัมภาษณ์ 

29 650101100044  นาย   ศิวกร   น้อยหร า  11.00 - 12.00 น. 

30 650101100045  นาย   ธนกฤต   วรรณศรี  11.00 - 12.00 น. 

31 650101100046  นาย   ณัฐชนน   ชุมทอง  11.00 - 12.00 น. 

32 650101100047  นางสาว   สินายน์   สุนทร  11.00 - 12.00 น. 

33 650101100049  นาย   กิตตินาท    จันทร์แก้ว  11.00 - 12.00 น. 

34 650101100053  นาย   ทนุธรรม   ตุกเตียน  13.00 - 14.00 น. 

35 650101100055  นาย   ปรชิต   มณีรักษ์  13.00 - 14.00 น. 

36 650101100056  นาย   ภัทรกร   นลินเบญจพรรณ  13.00 - 14.00 น. 

37 650101100057  นาย   กรณ์พงค์   ภัทรพงศ์ธนะชัย  13.00 - 14.00 น. 

38 650101100059  นาย   รัชชานนท์   กาญจนพร  13.00 - 14.00 น. 

39 650101100060  นาย   นฤเบศร   โสพรรณรตัน์  13.00 - 14.00 น. 

40 650101100061  นาย   ลุตฟี    ดอเล๊าะ  13.00 - 14.00 น. 

41 650101100062  นาย   ปกรณ์    ยาวทอง  13.00 - 14.00 น. 

42 650101100063  นาย   ตะวัน   สุกาพัฒน์  13.00 - 14.00 น. 

43 650101100065  นาย   จิรศักดิ์   ทรงศรี  13.00 - 14.00 น. 

44 650101100066  นาย   กฤติน   คุณอารี  13.00 - 14.00 น. 

45 650101100067  นาย   จิรภัทร   ด่อล่าห์  14.00 - 15.00 น. 

46 650101100069  นาย   ธิติ    กฐินหอม  14.00 - 15.00 น. 

47 650101100071  นาย   นัสมีน   อิสลาม  14.00 - 15.00 น. 

48 650101100072  นางสาว   ฟิรดาวณ์   หะยีกาเดร์  14.00 - 15.00 น. 

49 650101100074  นางสาว   นภสร   เป็นสุข  14.00 - 15.00 น. 

50 650101100077  นาย   ชนาธิป   ทิพย์ภักดี  14.00 - 15.00 น. 

51 650101100080  นาย   กวิน   ชูสิน  14.00 - 15.00 น. 

52 650101100081  นาย   ชนาธิป    กาฬสินธุ ์ 14.00 - 15.00 น. 

53 650101100083  นาย   ภัทรพล   ศรีเปารยะ  14.00 - 15.00 น. 

54 650101100087  นางสาว   ปานประดับ   เถื่อนศรี  14.00 - 15.00 น. 

55 650101100090  นาย   นพณัฐ   ไชยปันดิ  14.00 - 15.00 น. 

56 650101100091  นาย   ธนภัทร   ปานมาส  15.00 - 16.00 น. 

57 650101100092  นาย   นิธิกร   ปานสังข์  15.00 - 16.00 น. 

58 650101100095  นาย   อากิต   มูยุ  15.00 - 16.00 น. 

59 650101100097  นาย   ธนัท   พันธุฤกษ์  15.00 - 16.00 น. 

60 650101100098  นาย   ภาณุวัฒน์   จันทร์หน ู 15.00 - 16.00 น. 

61 650101100099  นาย   กวิน   รัตนพันธ ์ 15.00 - 16.00 น. 

62 650101100100  นาย   ภาสกร   ลิ่มเซ่ง  15.00 - 16.00 น. 

63 650101100101  นาย   กิตติศักดิ์   เต็มรตัน์  15.00 - 16.00 น. 

64 650101100102  นาย   ตระการ   เเซ่เขา  15.00 - 16.00 น. 

65 650101100104  นาย   กษิดิ์เดช    สุทธิพัฒน์อนันต์  15.00 - 16.00 น. 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เวลาสอบสัมภาษณ์ 

66 650101100105  นาย   พัชรพล   แก้วประสิทธ์ิ  15.00 - 16.00 น. 

67 650101100106  นาย   รักษิต   พูลสวัสดิ์  15.00 - 16.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting : https://zoom.us/j/9990017097 หรือ Meeting ID : 999 001 7097 โดยลงชื่อเข้า 
ใช้งานในระบบด้วย ล าดับที่ ตามด้วย ชื่อ - สกุล ของตนเอง พร้อมทั้งจัดเตรียม Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า รวมปก) 
ในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือใช้ส าหรับแชร์ไฟล์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ทั้งนี ้หากถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการ
คัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.eng.psu.ac.th (ข่าวรับสมัครเรียน) ในวันที่ 21 มกราคม 2565 

    
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ) 
    รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 

https://zoom.us/j/9990017097

