
 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขาวิชา  

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่สอบ ดังนี้ 

สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง Bsc.303 ตึก Bsc มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชา แผนการศึกษา

1 6407033001 นางปณิดา โมเชร์ ข

2 6407033004 นางสาวพิชญา มาเอียด ข

3 6407033005 นางสาวอนิญชิตา เพชรย้อย ข

4 6407033006 นายจตุพงศ์ เกิดศรี ข

5 6407033007 นางสาวรัตติยา ศรีสะอาด ข

6 6407033008 นายตรีผดุงพงษ์ บัวทิพย์ ข

7 6407033009 นางสาวปาณิศา เทพหนู ข

8 6407033011 นางสาวอาภาพร แก้วพิทักษ์ ข

9 6407033012 นางสาวพรรณอร ประเทศ ข

10 6407033013 นางสาวสบันงา หวัดเพชร ข

11 6407033014 นางสาวธนัชพร คูหาพงศ์ ข

12 6407033015 นายกันตพัศฐ์ สุขอยู่ ข

13 6407033016 นางสาวกันตา ศันสนะวิศิษฏ์ ข

14 6407033017 นางสาววิกาวี สัจจะบุตร ข

15 6407033020 นางณัฏฐกันย์ ทองหวาน ข

16 6407033021 นางสาวสุจิรา สกุลประดิษฐ์ ข

17 6407033022 นางสาวจิรนุช บุตรแขก ข

18 6407033024 นายนราชัย ทองต้ง ข

19 6407033025 นายณัฐวุฒิ มณีโส๊ะ ข

20 6407033026 นายพลากร พวงสุวรรณ ข

21 6407033027 นางสาวภัสร์วริญญ์ ไชยภักดี ข

22 6407033029 นางสาวศุกรียา ยศนุ้ย ข

23 6407033032 นายคณิศร ภัยชำนาญ ข

24 6407033033 นายอารกข์ มาฆทาน ข

25 6407033034 นางสาวไตรทิพย์ รัตนเสถียร ข

26 6407033036 นางสาวสุนิสา ไชยประสิทธิ์ ข

27 6407033037 นายเอกลักษณ์ รักไทรทอง ข

28 6407033039 นายมนัสชัย ดวงปัญญารัตน์ ข

29 6407033040 นายเอกพล ชาภิมล ข

30 6407033041 นางสาวศันสนีย์ ดวงอรุณ ข

31 6407033043 นางสาวปัญญดา ชูนวล ข

32 6407033044 นายธีรทัศน์ ราชแก้ว ข

33 6407033045 นายสถานันท์ เนาวรัตน์ ข

34 6407033046 นางสาวเขมอรญา เอียดสกุล ข
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35 6407033048 นายอาทิตย์ หวันคำ ข

36 6407033051 นางแก้วตา จันทอง ข

37 6407033052 นางสาวนภชนก เทพรัตน์ ข

38 6407033053 นางสาวจุไรวรรณ เพชรรังษี ข

39 6407033054 นายเสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ ข

40 6407033055 นายธีรยุทธ อินเรน ข

41 6407033058 นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง ข

42 6407033059 นางสาวประภาพร โรจนรัตน์ ข

43 6407033060 นางสาวชนิกานต์ รัตวิวัฒนาพงศ์ ข

44 6407033063 นางสาวมาสวดี สามเสาร์ ข

45 6407033064 นางสาวณัฐนรี มะลิชู ข

46 6407033067 นางวีณา ลิ่ววิริยกุล ข

47 6407033068 นางสาวภคินี ผลามิโช ข

48 6407033069 นางสาวมณสิริ จิตภักดี ข

49 6407033072 นางสาวชุติมา แก่นจันทร์ ข

50 6407033074 นางสาวอรชุมา พรมจุล ข

51 6407033076 นางสาวยลดา ขุนศรี ข

52 6407033077 นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ ข

53 6407033080 นางสาวสิริขวัญ หวังวรพันธุ์ ข

54 6407033081 นางสาวจันทิรา กฤษวงษ์ ข

55 6407033083 นางสาวกนิษฐา ภัทรธนาพรรณ ข

56 6407033085 นายมนเดช หมิดทองคำ ข

57 6407033088 นางสาวซูบีนา กียะ ข

58 6407033089 นางสาวจินตพร เยาว์ดำ ข

59 6407033091 นางสาวสลิลทิพย์ แจ้งกระจ่าง ข

60 6407033092 นายภูริณัฐ เพชรแก้ว ข

61 6407033094 นางสาวสุณัฐชา เซ่งอั้น ข

62 6407033095 นางสาวโนรีด้า มุสอ ข

63 6407033097 นายสมยศ แซ่ว้อง ข

64 6407033099 นางสาวสินีนาฎ จันทรสุข ข

65 6407033100 นายฐาวัฒน์ชัย เลิศไกร ข

66 6407033101 นางสาวมาริษา ทองตาล่วง ข

67 6407033102 นางสาวปาริฉัตร ชูเกตุ ข

68 6407033105 นางอุบลรัตน์ จันทนา ข
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69 6407033107 นางสาวสุภาพร วะจิดี ข

70 6407033109 นายภาณุรุจ สุวรรณเวลา ข

71 6407033110 นางสาวศรีวรรณ สุวรรณวงค์ ข

72 6407033113 นางสาวเพชรอนงค์ จิเหม ข

73 6407033114 นายธีระวุฒิ ติระนนท์ ข

74 6407033115 นางสาวสุชาสินี จินดาวงศ์ ข

75 6407033117 นางสาวเบญจวรรณ ทองกรด ข

76 6407033118 นายอานัส ฝะสกุล ข

77 6407033121 นายวีระพงศ์ ยาชะรัด ข

78 6407033128 นายธนารักษ์ บุญกาญจน์ ข
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