
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) 
นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ประจ าปีการศึกษา  2561 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ประกาศรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 
(โควตา) นักเรียนในโรงเรียน  14  จังหวัดภาคใต้  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจ าปีการศึกษา 2561  ไปแล้วนั้น บัดนี้  การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภู เก็ต  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา                   
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังนี้ 

ล าดับที่                 ชื่อ – นามสกุล                            โรงเรียน                                    จังหวัด 

1 นางสาว ฐานิดา วิชัยดิษฐ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎรธ์านี สุราษฎร์ธาน ี

2 นาย พงษพ์ัธตร์ ยาเขต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

3 นางสาว นูรอัยน ี มะลาเย็ง โรงเรียนอตัตรักียะห์อสิลามียะห ์ นราธิวาส 

4 นาย ธนัฏฐ ์ ถาวรสาร โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

5 นางสาว วิลาวรรณ สุวรรโณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์ นครศรีธรรมราช 

6 นาย อาติฟ ดาแตสาต ู โรงเรียนอตัตรักียะห์อสิลามียะห ์ นราธิวาส 

7 นางสาว ปภาวรินทร ์ รอดภัย โรงเรียนธดิาแม่พระ สุราษฎร์ธาน ี

8 นางสาว ณัฐนันท์ รักช้าง โรงเรียนจรสัพิชากร นครศรีธรรมราช 

9 นาย ธนันต์ ไชยรัตน ์ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

10 นางสาว ชาลิสา สนิแบน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 
11 นาย ศตวรรษ สมเก่า โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช 

12 นาย ณภัทร พรบุญเรือง โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

13 นาย ภูมินทร ์ พร้อมวงศ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

14 นาย อภิสิทธ์ิ ผิวผ่อง โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง 

15 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ รอดกูล โรงเรียนปัญญาวิทย ์ ตรัง 

16 นาย สิทธิศักดิ ์ ค าม ี โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
17 นาย ไฟซอล กาซอ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกลู ปัตตาน ี

18 นางสาว พมลวรรณ อินทสระ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง 

19 นางสาว สิริญญาพัชร บุญวงศ ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา สงขลา 

20 นาย จาตุรนต ์ มูลจันทร ์ โรงเรียนสตลูวิทยา สตูล 

21 นาย ณัฐภัทร สินรา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

22 นาย ซูเฟียน มะเซ็ง โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร ์ ปัตตาน ี

23 นาย อันวาร์ เจ๊ะอาล ี โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร ์ ปัตตาน ี
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24 นางสาว เพ็ชร์ชมภ ู ศิริเรศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 

25 นาย นราวิชญ ์ แก้วหล้า โรงเรียนสภาราชิน ีจังหวัดตรัง ตรัง 

26 นางสาว ปุณยนุช เพ็ญหน ู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 

27 นางสาว รัตนากร หนูวงษ ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

28 นางสาว จิรัชญา พันธา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

29 นางสาว วีราวรรณ ทองเหมือน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

30 นาย รณกฤต ชิตเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี๒ สุราษฎร์ธาน ี

31 นางสาว ชนัญชิดา จิสูงเนิน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 
32 นางสาว ธนพร สุขวโรดม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 

33 นางสาว สิวาลัย ตรีกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่

34 นางสาว วิชชุดา สัจจารักษ์ โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 

35 นางสาว รัญชิดา เชื้อสาย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 

36 นางสาว ณัฐวิรด ี กิไพโรจน ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 

37 นางสาว สมฤด ี รัตนา โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 

38 นางสาว ณิชาพัชร์ คงทรัพย ์ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 

39 นางสาว ขนิษฐา หีบเพชร โรงเรียนสามคัคีศึกษา ตรัง 

40 นาย วรันธร ทองรัตน ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธาน ี

41 นาย ณัฐวัฒน์ อินทรก าเนิด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธาน ี

42 นางสาว ภาวิน ี สุกใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่

43 นางสาว สาธิตา นาคพงศ์ภัค โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 

44 นาย นพวิชญ์ สุขพันธุ ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

45 นางสาว ณัฏฐรณิีย ์ แย้มแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี2 สุราษฎร์ธาน ี

46 นางสาว อารียา ทองเหมือน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

47 นางสาว โยธิกา เพ็งพิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

48 นางสาว เจนจิรา มาบุญ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์ ตรัง 

49 นางสาว พลอยไพลิน พฤทธ์ิพินิต โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

50 นาย พงศธร รัตนดลิก ณ ภเูก็ต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี ่

51 นาย ปรเมศวร ์ เจียวก๊ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี ่

52 นาย อดิศร เตชกุลพงศ์กร โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

53 นาย พีรภัทร อังศิยานนท์ โรงเรียนขจรเกยีรติศึกษา ภูเก็ต 

54 นางสาว แก้วตา สุดสาคร โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่
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55 นางสาว นิศานาถ ทวีแก้ว โรงเรียนเมืองกระบี ่ กระบี ่

56 นางสาว สิริวรรณ ล้อมวงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี2 สุราษฎร์ธาน ี

57 นางสาว กิตติญา บัวทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี3 สุราษฎร์ธาน ี

58 นาย เลิศชาย ทองเถาว ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่

59 นางสาว ศนัญญา หวั่งประดิษฐ ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธาน ี

60 นาย ภูมิพัฒน ์ มาทน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธาน ี

61 นางสาว ดารณุ ี คณาเอกวิชภรณ ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี๒ สุราษฎร์ธาน ี

62 นาย คงคมน์ ส าล ี โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย ภูเก็ต 

63 นาย ธีรภัทร ปาทาน โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 
 
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1.    การสอบสมัภาษณ์ 

 1.1   วัน - เวลา - สถานที่  

วันจันทร์ที่  29  มกราคม  2561 
09.00 – 09.30 น.  รายงานตัว  ณ ห้อง 6602  ช้ัน 6  อาคาร 6    

     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต 
     80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

โทร. 0 7627 6050-1   
10.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ ์
 

 1.2   หลักฐานที่ใช ้
บัตรประจ าตัวนักเรียน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.   หน่วยประสานงาน 
     งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง  กองวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตภเูก็ต   
โทรศัพท ์0 7627 6050–1  
 

ทั้งนี ้ หากผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลอืกไม่มาสอบในวันและเวลาตามทีม่หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ   

 


