
 

 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการลูกพระราชบิดา ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1/2) 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เวลาสอบสัมภาษณ์ 

1 650104100001  นาย   ภูเมศร์   อินทร์สุวรรณ  08.45 - 10.00 น. 

2 650104100002  นางสาว   รติมา   ศิริยอด  08.45 - 10.00 น. 

3 650104100004  นาย   ธนกฤต   หวานคง  08.45 - 10.00 น. 

4 650104100005  นาย   ณรงค์เดช   พรหมจันทร์  08.45 - 10.00 น. 

5 650104100006  นาย   กันติชา   ดวงแก้ว  08.45 - 10.00 น. 

6 650104100007  นาย   อะฟันดี้ย์   หล าเบ็นสะ  08.45 - 10.00 น. 

7 650104100008  นาย   สิรวิชญ์   สุวรรณลอยล่อง  08.45 - 10.00 น. 

8 650104100011  นาย   ธนชาต   เมฆถาวรสวัสดิ์  08.45 - 10.00 น. 

9 650104100012  นาย   มูฮัมหมัดอาริฟีน   นอ  08.45 - 10.00 น. 

10 650104100013  นางสาว   นภธิดา    ทองมาตร์  08.45 - 10.00 น. 

11 650104100014  นาย   ชาฟีกี   ลาเตะ๊  08.45 - 10.00 น. 

12 650104100015  นาย   ภูบดี   สูรยะกานตานนท ์ 10.00 - 11.00 น. 

13 650104100016  นาย   อันวาร์   หล าเบล็ส๊ะ  10.00 - 11.00 น. 

14 650104100017  นาย   ปฐมพงศ์    พันธุ์พุทธพงษ์  10.00 - 11.00 น. 

15 650104100018  นางสาว   ธนัชพร   ฉิมเรศ  10.00 - 11.00 น. 

16 650104100019  นางสาว   พรลภสั   หนูทอง  10.00 - 11.00 น. 

17 650104100020  นาย   ปรภาว์พัศ   ผุงประเสริฐยิ่ง  10.00 - 11.00 น. 

18 650104100021  นางสาว   ณีรนุช   ปิ่นทองพันธ ์ 10.00 - 11.00 น. 

19 650104100022  นางสาว   ฐิตาภรณ์   แก้ววงศ์ศรี  10.00 - 11.00 น. 

20 650104100023  นาย   ศุภวุฒิ    บ ารุงเสนา  10.00 - 11.00 น. 

21 650104100024  นาย   อิฟฟาน   อัครามีน  10.00 - 11.00 น. 

22 650104100025  นาย   อรรถพล   สิทธิเชนทร์  10.00 - 11.00 น. 

23 650104100026  นาย   วุฒินันท์   พรรณราย  11.00 - 12.00 น. 

24 650104100027  นางสาว   พิมพ์ปภัสรา   คงอ่อน  11.00 - 12.00 น. 

25 650104100029  นางสาว   ศุภกานต์   จันทชูโต  11.00 - 12.00 น. 

26 650104100030  นาย   จักรพันธ์   สุวรรณรักษา  11.00 - 12.00 น. 

27 650104100032  นาย   จักรภัทร   บูรณ์พงษ์ทอง  11.00 - 12.00 น. 

28 650104100033  นางสาว   ศลิษา    เชาวน์วานิชย์  11.00 - 12.00 น. 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เวลาสอบสัมภาษณ์ 

29 650104100034  นางสาว   วรินทร์ดา   เพชรพิศาล  11.00 - 12.00 น. 

30 650104100035  นาย   ศุภวิชญ์   วรภูมิ  11.00 - 12.00 น. 

31 650104100036  นาย   ไกรกฤช   ไพช านาญ  11.00 - 12.00 น. 

32 650104100037  นาย   รดิศ   แก้วเจริญ  11.00 - 12.00 น. 

33 650104100038  นาย   บุคอรี   ยาหลี  11.00 - 12.00 น. 

34 650104100039  นาย   วุฒิภัทร   สายธน ู 13.00 - 14.00 น. 

35 650104100040  นาย   ชนาธิป   ชัยกิจ  13.00 - 14.00 น. 

36 650104100041  นางสาว   พิชามญช์ุ   สังข์วิชัย  13.00 - 14.00 น. 

37 650104100042  นาย   พชรดนัย   ตั้งอ้ัน  13.00 - 14.00 น. 

38 650104100044  นางสาว   ซิลมีย์   ปะหนัน  13.00 - 14.00 น. 

39 650104100048  นาย   เป็นหนึ่ง   แสงสว่าง  13.00 - 14.00 น. 

40 650104100049  นาย   ชาญกสิณ   โมฬี  13.00 - 14.00 น. 

41 650104100051  นาย   พณชัย   พุฒิกรดุรงค์  13.00 - 14.00 น. 

42 650104100052  นางสาว   เพชรดาว   ศรีหมาด  13.00 - 14.00 น. 

43 650104100053  นางสาว   นัทฐา   จันทรสระสม  13.00 - 14.00 น. 

44 650104100054  นาย   ธนุวฒ ิ  เกื้อชู  13.00 - 14.00 น. 
 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting : https://zoom.us/j/9990017093 หรือ Meeting ID : 999 001 7093 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/9990017093

