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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 

-------------------------------------- 

  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือ

คัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภท

โควตา ประจำปีการศึกษา 2566  ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน

หลักสูตรดังกล่าว โดยเรียงตามเลขท่ีสมัคร จำนวน 23 คน ดังนี้ 

ล ำดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นำมสกุล 

1 001 นางสาว ชรินรัตน ์ สุวรรณรัตน์ 
2 002 นาย อุดมการณ์ ทองเทพ 
3 004 นาย สุเมธ ทองอินทร ์
4 005 นางสาว สุธาวณ ี กุลสันตต ิ
5 006 นาย รฐภูมินทร์ นาอุดม 
6 007 นาย มูฮัมหมัดร๊ดูวัน บินยา 
7 008 นาย ธนกฤต เพ็ชร์ยิ่ง 
8 009 นาย วิสุทธิ ์ ม่วงทอง 
9 010 นาย ณัฐชนน บุญม ี
10 012 นาย ศุภฤกษ์ ชัยศิริเลิศ 
11 014 นาย อดินันท ์ กุญชรยาคง 
12 015 นาย อภิชา จงชัยยุทธ ์
13 016 นาย ศิวกร จันทร์แสงศรี 
14 018 นาย มูฮำหมัดซูไฮม ี หะยีแวกะจิ 
15 019 นางสาว อีลฮัม ดือราแม 
16 020 นาย รุชดีร์ บิลลา่เต๊ะ 
17 022 นาย วรรณชัย แซ่ลิ่ม 
18 024 นาย ภราดร หนูเอียด 
19 026 นาย ศิริมงคล เสนีย ์
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ล ำดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นำมสกุล 

20 027 นาย ศราวุฒ ิ ขวัญเมือง 
21 028 นาย วีรภัทร ชัยจิต 
22 030 นาย อามีรุลลอฮ ์ มอซู 
23 031 นาย ปพนสรรค ์ พรหมจันทร์ 

 

  ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แจ้งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมแนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้า

ศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมประกาศนี้  ผ่าน

ทางอีเมล์ ictscipsu@gmail.com ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่   

6 มกราคม 2566 ทางเว็บไซตง์านสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://www.regis.sci.psu.ac.th ศูนย์

รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.entrance.psu.ac.th  

  สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ใน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป โดยไม่ต้องดำเนินการสมัครใหม่ 

ทั้งนี้ให้ติดตามประกาศและกำหนดการสอบคัดเลือกประเภททั่วไปอีกครั้ง 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565       

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

0301/2565 



 
แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566 

 

      วันที่...............เดือน...................................พ.ศ. …………… 

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์ 

 

  ข้ำพเจ้ำ......................................................................................เลขที่สมัครสอบ................. ....

เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(ต่อเนื่อง) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ในประเภท  โควตำ   ทั่วไป 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตรฯ ดังกล่ำว ข้ำงต้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำร

ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำเพื่อกำรเรียนปรับพื้นฐำนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จ ำนวนเงิน 

11,000.- บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) เข้ำบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ชื่อบัญชี หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ เลขที่บัญชี 

565-478326-2 แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ. ............... เวลำ  ..................... โดย

วิธีกำร   โอนเงินผ่ำน ATM   โอนเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร   โอนเงินผ่ำน Mobile Application 

ธนำคำร  วิธีกำรอื่นๆ ระบุ ............................................ และข้ำพเจ้ำยอมรับเงื่อนไขว่ำค่ำธรรมเนียมแรก

เข้ำนี้ จะไมส่ำมำรถเรียกคืนไดไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อ....................................................................... 

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

ผู้ยืนยันสิทธิ์ 

 
หมายเหตุ :  

ให้น ำเอกสารฉบับนี้แนบพร้อมกบัหลักฐานการช าระเงิน  ส่งทำงอีเมล์ ictscipsu@gmail.com เพือ่ยืนยันสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ และหลักสูตรจะด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

** สำมำรถกรอกเอกสำรฉบับน้ีด้วยลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้   

mailto:ictscipsu@gmail.com

