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เรียน  คณบดี 

          เพ่ือโปรดพิจารณา 

         สวท. ส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ตรวจสอบวฒิุและสมัภาษณ์ 

         เห็นควรมอบงานการเรียนการสอนดาํเนินการ 

              

                             21 เม.ย. 65



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 109 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 109001 นางสาวพรรณิภา วิไลยรัตน์ 0946562761

2 109002 นายณัฐวุฒิ สงคง 0815980974

3 109003 นายศุภณัฐ ว่องเกียรติกุล 0937705235

4 109004 นายวฤทธิ์ แซ่เจี่ย 0987170075

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 110001 นายอดิศร ไชยศักดิ์ 0622967717

2 110002 นายธนกฤต เลาหวิริยานนท์ 0899787868

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 118 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 118001 นายเนติธร กาญจนหิรัญ 0943194595

2 118002 นายปุญญาพัฒน์ ขมสวาท 0987302965

3 118003 นายพีรพัฒน์ วัชราภรณ์ 0927985126

4 118004 นายตัยซีร ดารามัน 0648969604

5 118005 นายณัฐกฤต เขียวไชย 0613650244

6 118006 นายตนุภัทร ชื่นจิตร 0835167696

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 111 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 111001 นายธีริทธ์ ภาคยาสิทธิ์ 0988489146

2 111002 นายภราดร สุวรรณเปี่ยม 0933777055

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 093 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ภาคสมทบ รับวุฒิ ปริญญาตรี (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 093001 นางสาวธนธรณ์ ทองรัศมี 0937193722

2 111001 นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม 0630786320

3 111002 นายภัคชาติ พังประไพ 0824969545

4 111003 นายสุรินทร์ แซ่ฮั่น 0968527654

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบรายชื่อตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 112 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา)

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 112001 นายพงษ์พิชญ์ พานวิจิตรกูล 0936716863

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 109 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา) จำนวนรับ 10 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 109001 นางสาวพรรณิภา วิไลยรัตน์ 3.04

2 109002 นายณัฐวุฒิ สงคง 3.37

3 109003 นายศุภณัฐ ว่องเกียรติกุล 2.45

4 109004 นายวฤทธิ์ แซ่เจี่ย 3.10

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 10 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา) จำนวนรับ 5 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 110001 นายอดิศร ไชยศักดิ์ 3.19

2 110002 นายธนกฤต เลาหวิริยานนท์ 2.47

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 5 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 118 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา) จำนวนรับ 4 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 118001 นายเนติธร กาญจนหิรัญ 3.40

2 118002 นายปุญญาพัฒน์ ขมสวาท 3.92

3 118003 นายพีรพัฒน์ วัชราภรณ์ 3.68

4 118004 นายตัยซีร ดารามัน 3.93

5 118005 นายณัฐกฤต เขียวไชย 3.28

6 118006 นายตนุภัทร ชื่นจิตร 3.46

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 4 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 111 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา) จำนวนรับ 5 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 111001 นายธีริทธ์ ภาคยาสิทธิ์ 3.39

2 111002 นายภราดร สุวรรณเปี่ยม 2.73

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 5 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 093 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ภาคสมทบ รับวุฒิ ปริญญาตรี (สงขลา) จำนวนรับ 5 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 093001 นางสาวธนธรณ์ ทองรัศมี 2.73

2 111001 นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม 3.14

3 111002 นายภัคชาติ พังประไพ 3.71

4 111003 นายสุรินทร์ แซ่ฮั่น 2.20

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 5 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



walkin แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชา 112 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับวุฒิ ปวช (สงขลา) จำนวนรับ 5 คน

ตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ วันที่..........................................................................

ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วุฒิ เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ผลการคัดเลือก หมายเหตุ

ตรง ไม่ตรง ความรู้ความสามารถ (45) ปฏิภาณไหวพริบ (20) เกรดเฉลี่ย (20) บุคลิกภาพ (15) รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

1 112001 นายพงษ์พิชญ์ พานวิจิตรกูล 3.26

สรุปผลการคัดเลือก

1. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์น้อยกว่าจำนวนรับ                                               2. กรณีผู้เข้าสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนรับ

     [  ] รับจำนวน ................. คน                                                                 [  ] รับตามจำนวนแผนรับเดิม                      [  ] ขยายจำนวนรับจาก 5 คน เป็น ................. คน

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................กรรมการ                                 ลงชื่อ ..................................................กรรมการ

(......................................................................)                                    (........................................................................)

ลงชื่อ ..................................................ประธานกรรมการ

(............................................................................)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


