
 
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์   
เรื่อง  รำยชื่อผู้มสีทิธิเ์ขำ้รบักำรคดัเลือกนกัเรียนเข้ำศกึษำต่อภำยใตโ้ครงกำร ม.อ.ภเูก็ต มุง่มัน่ตัง้ใจดี 

เพื่อเข้ำศกึษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์วทิยำเขตภเูก็ต  
ประจ ำปกีำรศกึษำ 2565  (รอบที่ 1/2) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ได้ประกำศรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อภำยใต้โครงกำรกำร ม.อ.ภูเก็ต    

มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 1/2) บัดนี้     
กำรรับสมัครสิ้นสุดแล้ว จึงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลือก เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ดังนี้ 

คณะกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร (HPM)  (หลักสูตรนำนำชำติ)   

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 1 นำย ศตกฤช สุริยชน เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ นครศรีธรรมรำช 
2 22 นำงสำว รสิตำ ไชยเลิศ ขจรเกียรติศึกษำ ภูเก็ต 
3 24 นำงสำว ธัญลักษณ์ สุวรรณโล พลวิทยำ สงขลำ 
4 132 นำงสำว มุกรวี หนูทิพย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
5 146 นำย ชวิน แซ่เต้ หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 
6 178 นำงสำว บุญรักษำ ช่วยรอด พัทลุง พัทลุง 
7 193 นำงสำว อติวัณณ์ อนุมณี พัทลุง พัทลุง 
8 202 นำงสำว ณัฐณิชำ แก้วมณี กัลยำณีศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 

หมำยเหตุ : ล ำดบัที ่4 ผำ่นกำรสอบสัมภำษณ ์ภำยใตโ้ครงกำร PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้ำ) แล้ว 
 

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (TRM)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 4 นำงสำว ดลฤดี ชวรินธนพัฒน์ ศรีนครมูลนิธิ สงขลำ 
2 6 นำงสำว วรัญญำ แซ่ตั้ง ธิดำนุเครำะห์ สงขลำ 
3 10 นำงสำว ณัชชำ พันธรุัตน์ วรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ สงขลำ 
4 13 นำงสำว ยุวดี เพชรประกำยวงศ์ ศรีนครมูลนิธิ สงขลำ 
5 15 นำงสำว แพรวำ รักษ์ทอง พิมำนพิทยำสรรค์ สตูล 
6 36 นำงสำว วิคตอเรีย ดำส ไชยมุสิก ดำวรุ่งวิทยำ ภูเก็ต 

7 41 นำงสำว ณัชชำ หนูทอง 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

8 43 นำงสำว พรพิมล ชูวงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
9 75 นำงสำว ณัฐวรำภรณ์ ขลุกเอียด เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ นครศรีธรรมรำช 
10 163 นำงสำว บิลกีส แมะ มุสลิมพัฒนศำสตร์ ปัตตำนี 
11 164 นำงสำว อำมีนะห์ ลือแบลูโดง พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ ปัตตำนี 
12 165 นำงสำว บิสมิลลำห์ หะมะ พีระยำนำวินคลองหินวิทยำ ปัตตำนี 
13 168 นำย รัตนธร สิทธินันทกิจ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
14 169 นำย จักรกฤษ จำวยนต์ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
15 181 นำย ภูชิต สิงก์ด้วง มหำไถ่ศึกษำเลย เลย 
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สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (TRM)  (หลักสูตรนำนำชำติ)  ต่อ 
ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

16 184 นำงสำว วนัสนันท์ จันทร์ส่องแสง จรัสพิชำกร นครศรีธรรมรำช 
17 191 นำงสำว ศิริโสภำ ประสพพร ชิโนรสวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร 
18 194 นำงสำว เพ็ญพิชชำ แก้วประเสริฐ ดีบุกพังงำวิทยำยน พัังงำ 

หมำยเหตุ : ล ำดบัที ่8  ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ ์ภำยใตโ้ครงกำร PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้ำ) แล้ว 
 
สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ (BIM)  (หลักสูตรนำนำชำติ)   

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 25 นำงสำว โซเฟีย กัญญำวี นำวมันน์ อ ำมำตย์พำนิชนุกูล กระบี่ 
2 44 นำงสำว ณัฏฐชำ กุลพ่อ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
3 68 นำย กฤติน เหมทำนนท์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 
4 83 นำย กษิดิ์เดช สินธพ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

5 105 นำย ตอริก บำนีอิสฮำก สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ปัตตำนี 

6 139 นำงสำว อะนิต้ำ คำเรล ขจรเกียรติศึกษำ ภูเก็ต 
7 140 นำงสำว ซำรีนำ ทำปำ ขจรเกียรติศึกษำ ภูเก็ต 
8 199 นำย ภคพล หนูหมื่น สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

หมำยเหตุ : ล ำดบัที ่2  ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ ์ภำยใตโ้ครงกำร PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้ำ) แล้ว 
 

คณะวิเทศศึกษำ 
สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ: จีน (IB)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 5 นำงสำว อภิชญำ เบนนอ พัฒนำวิทยำ ยะลำ 
2 11 นำงสำว อัจจิมำณัฐ เกษมจันทรโรจน์ ธิดำนุเครำะห์ สงขลำ 
3 12 นำงสำว สุธิดำ สุวรรณรัตน์ ดำวรุ่งวิทยำ ภูเก็ต 
4 19 นำงสำว กุลธิดำ สะตือบำ ยะหำศิรยำนุกูล ยะลำ 
5 21 นำงสำว ณิชำพัชร์ งึมประโคน บ้ำนกรวดวิทยำคำร บุรีรัมย์ 
6 35 นำงสำว อัจฉริญำ ขุนอินทร์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
7 40 นำงสำว สุวนันท์ มำดกูล เมืองถลำง ภูเก็ต 
8 46 นำงสำว ฐิตำภรณ์ รุ่งเรือง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

9 49 นำงสำว กัญญำพัชร พึ่งศรี 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเมือง
ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

10 51 นำย ปภังกรพัทธพล ภูวเศรษฐสิริ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
11 52 นำย สิทธินนท์ จันทศรี หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 
12 54 นำงสำว พิมลรัตน์ พะนะลำภ พลวิทยำ สงขลำ 
13 77 นำงสำว ปัณฑิตำ ชิตมำตย์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
14 78 นำงสำว ปภำวี เลขำ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
15 85 นำงสำว ปิ่นนภัส ถวัลย์ด ำรงวิทย์ บูรณะร ำลึก ตรัง 
16 133 นำย ธีระยุทธ ชูทอง กะทู้วิทยำ ภูเก็ต 
17 136 นำงสำว ธิดำรัตน์ เพ็ชรวงค์ พะตงวิทยำมูลนิธิ สงขลำ 
18 143 นำงสำว เบญจมำภรณ์ ทองตัน ขจรเกียรติศึกษำ ภูเก็ต 
19 148 นำงสำว บัณฑิตำ หิรัญ หำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ สงขลำ 
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สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ: จีน (IB)  (หลักสูตรนำนำชำติ)  ต่อ 
ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
20 156 นำงสำว กิติญำพร ช่วยดิษฐ์ อ ำมำตย์พำนิชนุกูล กระบี่ี่ 
21 162 นำงสำว ปวันรัตน์ ตั้งเขำทอง กะทู้วิทยำ ภูเก็ต 
22 166 นำงสำว มุมตัส คงนำม มุสลิมวิทยำภูเก็ต ภูเก็ต 
23 171 นำงสำว ณิชำพัชร์ บ ำรุงศิลป์ ฮั้วเฉียวอุบลรำชธำนี 2 อุบลรำชธำนี 
24 174 นำงสำว กนกวรรณ อรรถวิลัย ตะกั่วป่ำ(เสนำนุกูล) พังงำ 

25 179 นำงสำว ณัฐมน นิ่งรำวี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ภูเก็ต 

26 182 นำงสำว พัชนี อนันธขำล กำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่ กระบี่ 
27 188 นำย รำฟีย์ หวันยำวำ หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 

หมำยเหตุ : ล ำดบัที ่26  ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณภ์ำยใตโ้ครงกำร PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้ำ) แล้ว 
 
สำขำวิชำนำนำชำติศึกษำ   วิชำเอกจีนศึกษำ (CNS)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 53 นำงสำว กมลศรี สุวรรณประเสริฐ พลวิทยำ สงขลำ 
2 59 นำงสำว กฤติยำภรณ์ ทองสง คุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม พังงำ 
3 117 นำงสำว สุชำนันท์ เพชรข ำ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
4 159 นำงสำว วศินี วงศ์อุดม ธิดำแม่พระ สุรำษฎร์ธำนี 

 
สำขำวิชำนำนำชำติศึกษำ   วิชำเอกเกำหลีศึกษำ (KRS)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 31 นำงสำว กิตติยำ กล้ำจงยิ่ง เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ นครศรีธรรมรำช 
2 42 นำงสำว อำจำรี จู้จินดำ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
3 47 นำงสำว ภคพร เขียวรื่นรมณ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
4 69 นำย ภำนุวัฒน์ ยีหรีม สุไหงโกลก นรำธิวำส 
5 71 นำงสำว กรชยำ อินต๊ะชัย วรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ สงขลำ 
6 99 นำงสำว ฟำนิสรีน หะยีเต๊ะ ศำสนูปถัมภ์ ปัตตำนี 
7 134 นำงสำว เมธำวี เนียมสวัสดิ์ กะทู้วิทยำ ภูเก็ต 
8 153 นำงสำว พิมวิมล ก ำเหนิดทอง เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ นครศรีธรรมรำช 
9 167 นำงสำว อุบลฉำย สถำพร สตรีพังงำ พังงำ 
10 197 นำงสำว สุมิตำ เลิศไกร บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 
11 201 นำย ณัฎฐชัย วรอธิพันธ์ ตะกั่วป่ำ(เสนำนุกูล) พังงำ 

 
สำขำวิชำนำนำชำติศึกษำ  วิชำเอกยุโรปศึกษำ (ES)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 20 นำงสำว พินิตตำ ทดแทน พัฒนำศำสตร์มูลนิธิ สงขลำ 
2 34 นำงสำว นัฎฐริกำ ทิพย์สุรำษฎร์ เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ นครศรีธรรมรำช 
3 38 นำงสำว พิชชำพร จ ำปำ สภำรำชินี 2 ตรัง 
4 48 นำงสำว นันทินี ระโสยบุตร ฮีดำยำตุดดีนนำวงวิทยำ กระบี่ 
5 91 นำงสำว ศุทธินี บัวเพ็ชร เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช 
6 102 นำงสำว จุติมำ กำญจนะ หำดใหญ่วิทยำลัย ๒ สงขลำ 
7 103 นำงสำว พิมพ์ลภัส ชุมสุวรรณ์ หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 
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สำขำวิชำนำนำชำติศึกษำ  วิชำเอกยุโรปศึกษำ (ES)  (หลักสูตรนำนำชำติ)  ต่อ 
ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

8 142 นำงสำว ญำณสิริ เทพกูล มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ สงขลำ 
9 151 นำงสำว ลีนำ หมัดอะดั้ม พัฒนำศำสตร์มูลนิธิ สงขลำ 
10 190 นำย พีรณัฐ ศรีปำน วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล สตูล 
11 192 นำงสำว ณัฐรุจ ี ศุภกำร สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ETM) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 8 นำงสำว งำมศิริ พิจิตร ปัญญำทิพย์ สุรำษฎร์ธำนี 
2 27 นำงสำว ธนัญชนก สมทัด เทศบำล ๒ (คลองจิหลำด) กระบี่ 
3 45 นำงสำว มินตรำ หำญทะเล ฮีดำยำตุดดีนนำวงวิทยำ กระบี่ 
4 61 นำย ซำริศ บิลร่ำหมำน ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ สงขลำ 
5 129 นำงสำว ปิยะปำณ พินิจชัย สำยปัญญำรังสิต ปทุมธำนี 
6 157 นำย ณัชพล ดีภัทรกุล คณะรำษฎรบ ำรุง จังหวัดยะลำ ยะลำ 
7 198 นำย โรสลัน สันเกำะ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล สตูล 

 
สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศสิ่งแวดล้อม (GEO) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 89 นำย จิรวิชญ์ ดวงประทุม เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช 
2 150 นำย ภูมินทร์ นำมวงศ์ ดีบุกพังงำวิทยำยน พังงำ 

 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรจัดกำรชำยฝั่ง (MSCM)   

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 18 นำงสำว มัลลิกำ ฉัตรทอง เทศบำล ๒ (คลองจิหลำด) กระบี่ 
2 37 นำงสำว ญำตำวี ขันแก้ว เทศบำล ๒ (คลองจิหลำด) กระบี่ 
3 56 นำย ศักรินทร์ บุปผำกิจ กัลยำณีศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 
4 86 นำงสำว วิชญำพร สำยแก้ว มอ.วิทยำนุสรณ์ สงขลำ 
5 88 นำงสำว วำริชำ ศีลบุตร สตรียะลำ ยะลำ 
6 96 นำย ณัฐพล สุวรรณน้อย นรำสิกขำลัย นรำธิวำส 
7 104 นำย ภูมิรพ ี ทองหล่อ มอ.วิทยำนุสรณ์ สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 
8 106 นำงสำว ศศิธร วงจันทร์ จรัสพิชำกร นครศรีธรรมรำช 
9 109 นำงสำว นำฏสินี บุญใดหวำน เทพพิทยำภำณุมำศ สงขลำ 
10 118 นำงสำว นฤมล ภักดีโชต ิ ห้วยยอด ตรัง 
11 131 นำงสำว ชลธิดำ นำคเกิด จรัสพิชำกร นครศรีธรรมรำช 
12 137 นำงสำว ธนำรักษ์ ฤทธิ์พรัด พิชัยรัตนำคำร ระนอง 
13 138 นำงสำว ณัฐพร ขำวใหม่ พิชัยรัตนำคำร ระนอง 
14 141 นำงสำว อภิสรำ สังข์ทอง รร.มัธยมเทศบำลวัดท่ำแพ นครศรีธรรมรำช 
15 180 นำงสำว ณัฐธิดำ คะเนนอก บึงพะไล นครรำชสีมำ 
16 183 นำงสำว สุชญำ แซ่อึ้ง สตรีระนอง ระนอง 
17 187 นำงสำว รัตนำวดี ธีระบุตร ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ ภูเก็ต 
18 195 นำย กฤตพล จันทร์พร้อย สุรำษฎร์ธำนี 2 สุรำษฎร์ธำนี 
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วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
สำขำวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (Comp) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 2 นำย พัทธดนย์ ลอยประเสริฐ สภำรำชินี จังหวัดตรัง ตรัง 
2 16 นำงสำว ณัฏฐ์นรี บุญประเสริฐ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
3 17 นำย ชญำนทท์ บำนเย็น มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ สงขลำ 
4 26 นำงสำว เจษฎำภรณ์ พรมมำ กะทู้วิทยำ ภูเก็ต 
5 29 นำย ปุณณเมธ คงยืน มหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ สงขลำ 
6 33 นำย ชนำธิป ปรีชำ วิเชียรมำตุ ตรัง 
7 55 นำย สรำวุฒน์ สุกเลื้อง อ่ำวลึกประชำสรรค์ กระบี่ 
8 62 นำย ณฐสัณฑ์ จันทร์ทิพย์ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
9 84 นำย ภูริพัทธ์ เพลิงคิด ทุ่งใหญ่วิทยำคม นครศรีธรรมรำช 
10 93 นำย วรุตม์ แซะอำหลี สตูลวิทยำ สตูล 
11 95 นำย ภำสกร วงค์สำมำรถ ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ ภูเก็ต 
12 97 นำย ณพวีร ์ คีรีรัตน์ สภำรำชินี จังหวัดตรัง ตรัง 
13 100 นำงสำว ลีสมีย์ สำและ ธรรมวิทยำมูลนิธิ ยะลำ 
14 108 นำย ศุภกร จรัสอัครมนตรี ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
15 111 นำงสำว ชฎำพร เพชรสุริยำ อ่ำวลึกประชำสรรค์ กระบี่ 
16 114 นำย กฤษฎำ หนักแก้ว สุรำษฎร์ธำนี 2 สุรำษฎร์ธำนี 
17 123 นำงสำว อำซียะห์ ดำลำฮำ เบตง วีระรำษฎร์ประสำน ยะลำ 
18 128 นำย พชร แสงเกิด พัทลุง พัทลุง 
19 135 นำย ภำณุวัฒน์ จันทร์หนู มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 
20 144 นำย สรวิชญ์ ส่งแสง วิเชียรมำตุ ตรัง 
21 145 นำย สรวิชญ์ ทองหรบ วิเชียรมำตุ ตรัง 
22 147 นำย พีรวิชญ์ เครือรัตน์ สุรำษฎร์ธำนี 2 สุรำษฎร์ธำนี 
23 149 นำงสำว ชัชชญำ แก้วพุฒ สตรียะลำ ยะลำ 
24 152 นำย มูหัมมะเปำซี สำเม๊ำะ ดำรุสสำลำม นรำธิวำส 
25 161 นำย สรรชัย สรรเพชร ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 
26 173 นำย ณัฐนนท์ เฉิดฉิ้ม หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 
27 175 นำย รชต ทองหนูนุ้ย พัทลุง พัทลุง 
28 177 นำย อภิเมธ ศรีทองกุล มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 
29 186 นำย เสฏฐพงศ์ หะหมำน สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 
30 196 นำย ตุลยวัต ชนูดหอม มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 
31 200 นำย ธเนศ ไชยธงรัตน์ ขจรเกียรติศึกษำ ภูเก็ต 

 
สำขำวิชำธุรกิจดิจิทัล (Dbiz)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 7 นำงสำว ณัฐนิช ส่งสวัสดิ์ ภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ ภูเก็ต 
2 30 นำงสำว อลิเซีย อภิชญำ นำวมันน์ อ ำมำตย์พำนิชนุกูล กระบี่ 
3 32 นำย ศิริศักษ์ อุดมวงรุ่งเรือง ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
4 57 นำย ณัฐชำนนท์ ศรีศรัณย์กุล กศน.อ ำเภอเมืองสตูล สตูล 
5 58 นำย พงศธร จันทรศร พิชัยรัตนำคำร ระนอง 
6 90 นำงสำว จีรภำ นำศร วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง ตรัง 
7 92 นำงสำว สุธิดำ ศรีขวัญ หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 



6 
 

สำขำวิชำธุรกิจดิจิทัล (Dbiz)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 

8 98 นำย พันแสน สิงห์ทอง พิชัยรัตนำคำร ระนอง 
9 101 นำย ณัฐวุฒิ วุ่นคง ทุ่งยำวผดุงศิษย์ ตรัง 
10 113 นำงสำว กัญชภัส แป้นไธสง ขำณุวิทยำ ก ำแพงเพชร 
11 130 นำงสำว นูรุลฮุสนำ ช่ำงเหล็ก พัฒนำวิทยำ ยะลำ 

 
สำขำวิชำวิศวกรรมดิจิทัล (DE)  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดบัที ่ เลขทีใ่บสมคัร ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวดั 
1 3 นำย ศิลำ ภักดีวงษ์ ศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหำนคร 
2 9 นำย ธีรพล กองเงิน ดีบุกพังงำวิทยำยน พัังงำ 
3 60 นำงสำว วรรษมน บุญยุภู คุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม พังงำ 
4 67 นำงสำว มัณฑศิลป์ เขียนด้วง หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 
5 74 นำงสำว จิรนันท์ ข ำเผือก วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 

6 76 นำย มูฮัมหมัดลุฏฟี มำหมัด 
สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ปัตตำนี 

7 82 นำย มูฮ ำหมัดฮำฟิซ แวอุมำ 
สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ปัตตำนี 

8 87 นำย ณัฐภัทร ช่วยเจริญ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต 
9 94 นำงสำว ปำณิสรำ แก้วชูทอง ธิดำแม่พระ สุรำษฎร์ธำนี 
10 158 นำงสำว นิรำพร อุ่นปลอด มอ.วิทยำนุสรณ์ สงขลำ 
11 160 นำงสำว ชนะกำนต์ ขุนไกร ดำวรุ่งวิทยำ ภูเก็ต 
12 170 นำงสำว กชนิภำ คงจรูญ หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ 

13 176 นำงสำว ประพิชญำ ตันติวิท 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

14 185 นำย พรพิพัฒน์ เทพมำลำ พิชัยรัตนำคำร นครศรีธรรมรำช 
หมำยเหตุ : ล ำดบัที ่3  ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณภ์ำยใตโ้ครงกำร PSU Phuket Early Bird (รบั – เรยีน ลว่งหน้ำ) แล้ว 
 

รำยละเอียดกำรสอบคดัเลอืก 
1.   กำรสอบคดัเลอืก 

วันเสำร์ที่ 15 มกรำคม 2565 เวลำ 08.30 – 12.00 น. สัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ ดงันี ้
 

-  คณะกำรบรกิำรและกำรทอ่งเทีย่ว   
   สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบ Zoom   
   Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3sD5oy4  
  Meeting ID: 966 0815 5486 
   Passcode: FHT 
 
 

-  คณะวเิทศศกึษำ   
   สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบ Google Meet     
   รำยละเอียดตำม Link : https://bit.ly/3euyHdS  
 

https://bit.ly/3sD5oy4
https://bit.ly/3euyHdS
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-  คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม    
   สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบ Zoom   

     Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3z4R4j0  
  Meeting ID: 835 9236 6183 
  Passcode: ftetcas 

 

-  วทิยำลยักำรคอมพวิเตอร ์   
   สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบ Zoom   
  Join Zoom Meeting : https://bit.ly/32ISIKW  

      Meeting ID: 913 4223 6023 
      Passcode: 950843 

 

2.   หนว่ยประสำนงำน 
งำนทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ วิทยำเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7627 6028 – 9  

ทั้งนี้ หำกผู้มีสทิธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ไม่เข้ำสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ในวันและเวลำตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตภูเก็ต ก ำหนดไว้จะถือว่ำสละสิทธิ์   

ประกำศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกำศนี้  ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

ประกำศ  ณ  วันที่  6  มกรำคม  2565    
      

          (ลงชื่อ)           ปรำรถนำ  กำลเนำวกุล 
   (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำรถนำ  กำลเนำวกุล) 

      รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตภเูก็ต 
                              ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

 

https://bit.ly/3z4R4j0
https://bit.ly/32ISIKW

