
 
   

รายชือ่ผูม้ีสทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืกนกัเรียนเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการ ม.อ.ภเูก็ต มุ่งมัน่ตัง้ใจดี 
เพื่อเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ต  

ประจ าปกีารศกึษา 2565  (รอบที่ 1/1) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการการ ม.อ.ภูเก็ต    
มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1) บัดนี้     
การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังนี้ 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (HPM)  (หลักสูตรนานาชาติ)   

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 4 นางสาว จิรภัทร์ บูรณ์เจริญ สิรินธร สุรินทร์ 
2 23 นางสาว สิริรัตน ์ นาคเกิด ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 
3 46 นาย ชนายุทธ รักษศรี วิเชียรมาตุ ตรัง 
4 120 นาย กิตติพัชญ์ เอกพงศ์วิทย์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
5 139 นาย ธรรศ โรจนอาชา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
6 163 นางสาว เขมิกา เพ็ชรสงค์ ละเเมวิทยา ชุมพร 
7 214 นาย อิทธิ ลิ่มสุจิโรจน์ กะทู้วิทยา ภูเก็ต 
8 223 นางสาว ธันยพร ไชยชนะ ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 
9 287 นางสาว สไลลา บาร์รอส กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่3 และ 5  ผา่นการสอบสัมภาษณ ์ภายใต้โครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้า) แลว้ 
 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM)  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 18 นางสาว กัญญาพัชร ขันติวงค์ ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ 
2 40 นางสาว ชนินาถ จิตซื่อ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 
3 54 นางสาว ซาร่า บาร์บีเอรี ธิดาเเม่พระ สุราษฎร์ธานี 
4 89 นาย นรากร สุดบู พัทลุง พัทลุง 
5 123 นางสาว บุษกร กิ้มเส้ง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
6 137 นาย ปฏิภาณ เพชรแก้ว เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
7 146 นางสาว นันท์นภัส โลหกิจ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

8 193 นางสาว ภวิชย์พร คุณะดิลก 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม 

9 201 นางสาว ช่อกล้วยไม้ นูรีย ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
10 235 นางสาว ดั่งเพชร เหล่าสิริพรวัฒนา มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 
11 246 นางสาว อรปรียา รุ่งเทิน เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
12 261 นาย ภูมินทร์ ไพฑูรย์เจริญสุข ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
13 272 นาย อดิศักดิ์ ช่วยรัมย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
14 329 นางสาว โสภาลักษณ์ ชูลีรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่2, 8, 9 และ 14  ผา่นการสอบสัมภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรียน ลว่งหนา้) แลว้ 
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สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (BIM)  (หลักสูตรนานาชาติ)   
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 108 นางสาว อันดา วงษ์สวัสดิ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
2 126 นางสาว ปิยวรรณ ขุนชิต พัทลุง พัทลุง 

3 130 นางสาว กาญจนาพร เสมอพิทักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

4 187 นางสาว ศกุนิชญ์ วุฒิกรภัณฑ์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 

5 220 นางสาว พีรดา รัตนพนาวรรณ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม 

6 232 นางสาว สุธินี ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
7 309 นางสาว นภัสสร เกลี้ยงคง พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 2, 3, 5 และ 6  ผา่นการสอบสัมภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้า) แลว้ 
 

คณะวิเทศศึกษา 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IB)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 3 นางสาว วนัสนันท์ บัวแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 
2 9 นางสาว เชษฐ์ธิดา ลิ่มสกุล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
3 11 นางสาว ภริสรา ชูมาก ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
4 19 นางสาว พัชนี อนันธขาล กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กระบี่ 
5 37 นางสาว วิภาสิริ สุยชูจิต วรนารีเฉลิม สงขลา 
6 38 นางสาว อภิสรา ขวยไพบูลย์ ธิดาเเม่พระ สุราษฎร์ธานี 
7 60 นางสาว มัญชุสา ทองขาว สวนศรีวิทยา ชุมพร 
8 62 นางสาว ชนัญญา ราวงษ์ ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 
9 64 นางสาว อรปรียา สุรารักษ์ เมืองถลาง ภูเก็ต 
10 65 นางสาว กรวรรณ ค าเครื่อง เมืองถลาง ภูเก็ต 
11 66 นางสาว ธันยาภรณ์ บ ารุงสิน เมืองถลาง ภูเก็ต 
12 83 นางสาว กันต์กมล เหล่ส า เมืองถลาง ภูเก็ต 
13 85 นางสาว ลลิตา ชาญภักด ี เมืองถลาง ภูเก็ต 
14 95 นางสาว สิริรัตน ์ ลิขิตศรีสง่ากุล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
15 99 นาย ทินภัทร ลิ่มสกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
16 103 นางสาว ธาลินี ทองประพันธ์ สุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 
17 110 นางสาว จอมขวญั ครึ่งภูเขียว ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
18 111 นางสาว อพัชชา สุวรรณโณ ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
19 142 นางสาว บริตตา อุสาห์ดี กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
20 154 นางสาว ธนวรรณ อ่อนช้อยสกุล ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
21 155 นางสาว โสภิดา มันตะพงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
22 178 นางสาว ภัทรนันท์ เสาวภาคย์ เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 
23 179 นาย ภัทร์ชนน กิจไพบูลย์ทวี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
24 189 นางสาว ชนัญชิดา เทพพูลผล เทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 
25 200 นางสาว ณัฐชา ศุภนาม ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 
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สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IB)  (หลักสูตรนานาชาติ)  ต่อ 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

26 215 นางสาว ชาลิสา คงเหล่า สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
27 238 นางสาว ธิดารัตน์ ภัยวิบัติ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
28 239 นาย พัชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
29 243 นางสาว รชาภา เศรษฐวงศ์ นวรนารีเฉลิม สงขลา 
30 250 นาย ปฏิวัติ สุระสุวรรณ ตะกั่วป่า”เสนานุกูล” พังงา 
31 255 นางสาว ธนวันต์ แซ่เล่ียง ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
32 256 นางสาว ชนิดาภา กระจัดกลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
33 257 นางสาว ธีญาธิปก์ ถิรสัตยาพิทักษ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
34 259 นางสาว ธารารัตน์ เครือพานิช สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
35 265 นางสาว อนุสรา ศรีขวัญ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
36 270 นางสาว วรัญญา คหาปะนะ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
37 274 นางสาว กันตนิษฐ ์ ไกรทัศน์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
38 282 นางสาว ณัฐนร ี ราชจินดา กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
39 283 นางสาว วรัญญา สกุลคุณานันต์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
40 295 นางสาว อลิชา ย่องหาญ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
41 314 นางสาว อิงค์กาณัฐ อลาซิสฮาร์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 
42 317 นางสาว ซันย่า เด่นมาลัย สันติวิทยา กระบี่ 
43 332 นางสาว นฤภร มิดดี้ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
44 333 นางสาว สายธาร กลิ่นสาตร์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 36, และ 37  ผา่นการสอบสัมภาษณ ์ 
              ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้า) แล้ว 

 
สาขาวิชานานาชาติศึกษา   วิชาเอกจีนศึกษา (CNS)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 93 นางสาว ณัฐชา โบบทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

2 96 นางสาว พรนภัส อริยสุนทร ธิดาเเม่พระ สุราษฎร์ธานี 
3 113 นางสาว อรุณี พรหมทอง ระโนดวิทยา สงขลา 
4 114 นางสาว ณัฐฤดี แก้วมณี เหนือคลองประชาบ ารุง กระบี่ 
5 122 นาย พชร ตรังค์สุทธิ เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 
6 166 นางสาว นัชชา งามวิวัฒน์ธรรม ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
7 180 นางสาว แทนกมล จุลเอียด คณะราษฎรบ ารุง ยะลา 
8 183 นางสาว ณัฐวรีย์ ทองขวิด ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 
9 204 นางสาว วริสรา สุรินทร์ ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา 
10 224 นางสาว พิชชาพร มินสิน สตรีพังงา พังงา 
11 279 นางสาว พนิตพิชา วันทยะกุล กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
12 299 นางสาว สลิลทิพย์ สงวนโสตร์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
13 331 นางสาว กัญจนา บุญปรอด ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 3, 4, 6, 9, 11 และ 12  ผ่านการสอบสมัภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird 
              (รับ – เรยีน ล่วงหนา้) แล้ว 
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สาขาวิชานานาชาติศึกษา   วิชาเอกเกาหลีศึกษา (KRS)  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 39 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์นวล ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 
2 56 นางสาว กมลรัตน์ ตรีอ านรรค สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 
3 117 นาย รัชชานนท์ จันทร์ทัง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
4 129 นางสาว หยดพร ยกล้วน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
5 132 นางสาว ตรัยรัตน์ จิตต์ณรงค์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
6 149 นางสาว พันธกานต์ รอดรักษ์ หาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
7 160 นางสาว พัณณดา สุทธิรักษ์ สภาราชินี ตรัง 
8 169 นางสาว พิมลดา สมบูรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
9 172 นางสาว ญาณภัทร สมสุข เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
10 174 นางสาว สิริกานต์ ไชยภูมิ มหาวชิราวุธ สงขลา 
11 175 นางสาว ฑิรัฐติกาญจน์ โพไชยภูม ิ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ 
12 267 นางสาว ซานียา สาเหล่ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
13 276 นางสาว ลลิตา เชตรี ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
14 277 นางสาว กัญจพร ณ นคร ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
15 285 นางสาว เพชรแพง รัตนภา สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
16 311 นาย รัชชานนท์ ทองหนัน เทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 2, 5, 7, 13 และ 14  ผา่นการสอบสมัภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird 
              (รับ – เรยีน ล่วงหนา้) แล้ว 
 

สาขาวิชานานาชาติศึกษา  วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา (TAS)  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 119 นางสาว กัญญารัตน์ คลิ้งบัวทอง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 
2 121 นางสาว เกศรินทร์ งามสะอาด ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 
3 153 นางสาว ศุภิสรา สมศักดิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

 
สาขาวิชานานาชาติศึกษา  วิชาเอกยุโรปศึกษา (ES)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 13 นางสาว ภัคจิรา เหล่าประเสริฐศิริ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
2 22 นางสาว ณัฐณิชา ยานพะโยม มุสลิมวิทยา ภูเก็ต ภูเก็ต 
3 43 นางสาว อันดา หลวงนันท์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

4 77 นางสาว สุชาวดี ปกสกุล 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

5 78 นางสาว นิจจารีย์ บัวผุด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

6 79 นางสาว ศุภตรีวรรณ สุทธิบุญ 
ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

7 81 นางสาว พิชชาพร จ าปา สภาราชินี 2 ตรัง 
8 90 นางสาว ธัญพิชชา เสือค ารณ เฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 
9 138 นางสาว ปรีญาพร สุวรรณลอยล่อง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
10 176 นางสาว ปิยะภรณ์ มิ่งขวัญ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
11 192 นางสาว ธัญวรัตม์ เพ็ชรมาก มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 
12 207 นาย ณัฐวัฒน์ ชอบเอียด นราสิกขาลัย นราธิวาส 
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สาขาวิชานานาชาติศึกษา  วิชาเอกยุโรปศึกษา (ES)  (หลักสูตรนานาชาติ)  ต่อ 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

13 278 นางสาว ณัฐณิชา บุญเอิบ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
14 286 นาย นวิน วิทยา ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
15 288 นางสาว ลิซ่า เลอบอฟ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
16 301 นางสาว นันทนัช จันทร์คง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
17 306 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, และ 16  ผ่านการสอบสัมภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird 
              (รับ – เรยีน ล่วงหนา้) แล้ว 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 20 นางสาว สุธาสินี บดีการ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

2 48 นาย ภาสกร สังข์สิน ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
3 107 นาย ปุณย์ ปฏิมาประกร ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร 
4 116 นางสาว นิติยา ลิบขาว อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
5 167 นางสาว กาญจนา ชัยสงคราม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
6 197 นางสาว พิชญา อรุณรักษ์ สวนศรีวิทยา ชุมพร 

7 199 นาย วีระศักดิ์ ขาวเหลือง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระบี่ 

8 230 นางสาว วรรณรดา ชัยวิเศษ อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
9 231 นางสาว ศศิธร บุญยัง อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
10 234 นางสาว พิชชาภา บรรจงช่วย อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
11 263 นางสาว ปิยาพัชร หนองคล้า อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
12 273 นาย ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
13 312 นางสาว สุกฤษยา พวงแก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1 - 4  ผา่นการสอบสมัภาษณ์ ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหนา้) แล้ว 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (GEO) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 24 นาย พชรพันธ์ คอทอง มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 
2 98 นาย เอ้ืออังกูร คงเเก้ว พัทลุง พัทลุง 
3 100 นางสาว พรชนก ลิ่มเจริญวัฒนากุล นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 
4 186 นาย จารุพันธ์ ศรีทอง วิชิตสงคราม ภูเก็ต 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1และ 3  ผา่นการสอบสมัภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรียน ล่วงหนา้) แลว้ 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (MSCM) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 31 นางสาว มณีรัตน์ ชูรัตน์ สตรีพัทลุง พัทลุง 
2 36 นาย วุฒินันท์ ชูทอง เทศบาล2คลองจิหลาด กระบี่ 
3 88 นางสาว ชลธิชา ทองเล็ก ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (MSCM)  ต่อ 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

4 136 นางสาว อริสรา ชัยสิทธิ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 
5 196 นางสาว วรพรรณ รัตนพงศ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
6 203 นางสาว อติกานต์ เมืองสง ตะโหมด พัทลุง 
7 253 นางสาว ปาณิสรา วงศ์รักษ์ พัทลุง พัทลุง 
8 264 นาย ปัฐธภณ ยิ้มแก้ว ส านักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 

9 293 นางสาว จิราพัชร พันธ์เศรษฐ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 

10 294 นางสาว ชนัญชิดา มีบัว สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
11 305 นางสาว สุภาวดี จิตตะโรจน์ จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 
12 318 นางสาว สุดารัตน์ ปฐมกานต์กุล เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
13 324 นางสาว นาเดีย ดอเลาะ บ้านดอนวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1 - 3  ผา่นการสอบสมัภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหนา้) แล้ว 
 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (Comp) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 7 นาย วรพล ทองทิพย์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
2 21 นาย ธนพัฒน์ บุญข า ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 
3 25 นาย โทมัส รีเกอร์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
4 28 นาย นกฤช กรีไชยชนะ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
5 44 นาย ภูมินทร์ สาทิพย์จันทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
6 45 นาย อนิวรรต บุญคงมาก ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 
7 50 นาย ชัยมงคล ธรรมขันธา ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
8 73 นาย ศุภกฤษณ์ ชูศรี ตะโหมด พัทลุง 
9 74 นาย ปรวีร์ งานวงศ์พาณิชย์ เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
10 124 นางสาว อรอมล สุวรรณรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 

11 125 นาย 
อภิชาติ 
เบญจมินทร์ 

โบฟิงเงอร์ 
เทคนิคพังงาเขต2 (โครงการฐาน
วิทยาศาสตร์) 

พัังงา 

12 134 นาย ชิษณุชา ไทรงาม วิเชียรมาตุ ตรัง 
13 141 นาย ฉัตรวัฒน์ อินทษร เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
14 171 นางสาว นุชนาถ ห้วยหงษ์ทอง มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 
15 194 นาย ณัชพล เจริญศิลป์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
16 205 นางสาว พรทิพา เดชทองค า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
17 226 นาย ธนกาญจน์ กิตติกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

18 254 นางสาว พรนัชชา ยะพงค์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

19 289 นางสาว พิชญธิดา สุวรรณธาดา เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 
20 297 นาย กิตติวินท์ อินทะนิล วิเชียรมาตุ ตรัง 
21 316 นาย ปาณัสม์ นววิศิษฎ์กุล วิเชียรมาตุ ตรัง 
22 320 นางสาว ปาลิตา กาญจนวงค์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา 
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สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (Comp)  ต่อ 
ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

23 325 นาย เปศล ชุ่มจ ารัส สตูลวิทยา สตูล 
24 334 นาย สิริชัย ใจสุข เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่3 , 6 และ 9  ผา่นการสอบสมัภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรียน ลว่งหนา้) แลว้ 
 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Dbiz)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 80 นางสาว วาสนา แช่ทอง ดีบุกพังาวิทยายน พังงา 
2 87 นางสาว วรารัตน์ พาหุมันโต มัธยมสิริวัณวร ี2 สงขลา สงขลา 
3 159 นาย ปัฐวีร์ ฐานปฏิธัชน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
4 198 นางสาว ธวัลภรณ์ พลเยี่ยม ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 

5 206 นาย เจษฎาภรณ์ แซ่ไล ่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ภูเก็ต 

6 244 นาย อักรอม โซ๊ะนิยาดะ บ ารุงอิสลาม ปัตตานี 
7 260 นางสาว ปรมินทร์ เสกสัน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
8 284 นาย ปิยวัฒน์ ทวีทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
9 327 นาย กรณิศ แก้วมณี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

 หมายเหต ุ: ล าดบัที่ 1  ผ่านการสอบสัมภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ล่วงหนา้) แล้ว 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DE)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 10 นาย อัศจรรย์ หอมพระวงค์ วัดรางบัว กรุงเทพ 
2 14 นาย ธษฎา วราภิวัฒนกุล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 
3 16 นาย ณัฐพงศ์ สุขอ้น พนมเบญจา กระบี่ 
4 17 นาย เดชาวัตร ผาสุข ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว 
5 29 นางสาว ศรสวรรค์ รัตนเเก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
6 34 นางสาว กรานต์วดี โชติพันธุ์ ประภัสสรรังสิต พัทลุง 
7 58 นาย นิติธร บุญเศรษฐ์ อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
8 63 นาย อาริฟ ปฏิมิน สันติวิทยา กระบี่ 
9 94 นาย พีรณัฐ ชื่นแก้ว ปัญญาวิทย์ ตรัง 
10 115 นาย ชิราวุธ พรหมเพ็ญ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
11 158 นาย คิเฟอร์ ลูกัส ลิม GED ภูเก็ต 
12 165 นาย แทนไท วงศ์วิเชียรกุล ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 
13 202 นางสาว นิซัรฟาอ์ มอลอ ดารุสสาลาม นราธิวาส 
14 248 นาย กอฟฟารี่ สองเมือง มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 
15 251 นางสาว ณัฏฐวติรา เกตุแก้ว ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 
16 292 นาย รักษิต ศรีล ้า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
17 298 นาย ฟุรกอน กาเจร์ บ ารุงอิสลาม ปัตตานี 
18 319 นาย เชาวกร รองพินิจ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
19 323 นาย ณัฐวัตร เถื่อนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ภูเก็ต 
20 328 นาย ภาณุเดช โชคเกื้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ภูเก็ต 

หมายเหตุ : ล าดบัที ่1, 7, 8, และ 17 ผา่นการสอบสัมภาษณ ์ภายใตโ้ครงการ PSU Phuket Early Bird  
              (รับ – เรยีน ล่วงหนา้) แล้ว 
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รายละเอยีดการสอบคดัเลอืก 
1.  การสอบคดัเลอืก 

วนัเสารท์ี ่18  ธนัวาคม  2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
สอบสมัภาษณผ์า่นระบบออนไลน์  ดงันี ้

 

-  คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว  (เวลา 08.30 - 12.00 น.) 
   สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง ระบบ Zoom   
   Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3lLy8jY 
   Meeting ID: 999 1603 4428 
   Passcode: FHT 
 
 

-  คณะวเิทศศกึษา  (เวลา 09.00 - 12.00 น.) 
   สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Google Meet  
   รายละเอียดตาม Link : https://bit.ly/3dwoSf0  
 
 
 
 

-  คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  (เวลา 09.00 - 12.00 น.)  
   สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง ระบบ Zoom   
   Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3dtjER8 
   Meeting ID: 494 831 2519  
   Passcode: tcas11 
 
 

-  วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์  (เวลา 09.00 - 12.00 น.)  
   สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง ระบบ Zoom   
   Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3rGozqi 
   Meeting ID: 936 1992 6527 
   Passcode: 940636 

2.   หนว่ยประสานงาน 
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7627 6028 – 29  

ทั้งนี้ หากผู้มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ก าหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์   

ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

https://bit.ly/3lLy8jY
https://bit.ly/3dwoSf0
https://bit.ly/3dtjER8
https://bit.ly/3rGozqi

