
/ขอให้ผู้มีรายชื่อ ... 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสทิธิ์ยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ประจ าปกีารศึกษา 2564 
-------------------------------------- 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภท
ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยเรียงตามเลขที่สมัคร จ านวน 22 คน ดังนี ้

ล าดับที ่ เลขทีส่มคัร ชื่อ – นามสกุล 
1 002 นางสาว ปาริฉัตร ละม้ายสกุล 
2 004 นาย สหรัฐ ราชนวม 
3 009 นาย ปฐมพงษ ์ พิริยะพัฒนพันธ์ 
4 012 นาย จันทรินทร ์ ศิริเสถียร 
5 022 นาย เทพพิทักษ ์ แซ่ย่อง 
6 028 นาย อันดา ไภยจินดา 
7 031 นาย จิรเมธ สุขวัฒนโชต ิ
8 032 นาย ธนนนท์ แก้วอุบัตร ์
9 040 นาย ณัฐพล อ้นทา 

10 043 นาย วรโชติ รอดประดิษฐ ์
11 046 นางสาว ภัทราพร เพชรจันทร์ 
12 047 นาย ดิตถกร กุลสิริภาส 
13 048 นาย ภคพงษ์ อินทรเทพ 
14 049 นาย ธนวัฒน์ ทองศร ี
15 050 นาย กิตติกร ขวัญทอง 
16 051 นาย ปฎิการณ ์ ร่มเย็น 
17 052 นาย ณรรธวัชร ์ บัวขาว 
18 053 นาย ธิติฏฐ ์ บุญขวัญ 
19 054 นางสาว ศิริลักษณ ์ แซ่เฮ้ง 
20 055 นาย ธิติวุฒ วิจิตร 
21 056 นาย ศุภกร คชกาญจน์ 
22 057 นาย รัฐชานนท ์ แซซ่ิ้ม 



-2- 

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แจ้งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมแนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมประกาศนี้  ผ่าน
ทางอีเมล์ ictscipsu@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564  ทางเว็บไซต์งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ http://www.regis.sci.psu.ac.th 
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ http://www.sc.psu.ac.th และ facebook ของหลักสูตร https://www.facebook.com/itpsuhatyai 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2564    

(ดร.กิติพล นวลทอง) 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

๐๐๖๖/๒๕๖๔



/ขอให้ผู้มีรายชื่อ... 

(ส ำเนำ) 

ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ 
เรื่อง รำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสทิธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------- 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภท
ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยเรียงตามเลขที่สมัคร จ านวน 22 คน ดังนี ้

ล ำดับที ่ เลขทีส่มคัร ชื่อ – นำมสกุล 
1 002 นางสาว ปาริฉัตร ละม้ายสกุล 
2 004 นาย สหรัฐ ราชนวม 
3 009 นาย ปฐมพงษ ์ พิริยะพัฒนพันธ์ 
4 012 นาย จันทรินทร ์ ศิริเสถียร 
5 022 นาย เทพพิทักษ ์ แซ่ย่อง 
6 028 นาย อันดา ไภยจินดา 
7 031 นาย จิรเมธ สุขวัฒนโชต ิ
8 032 นาย ธนนนท์ แก้วอุบัตร ์
9 040 นาย ณัฐพล อ้นทา 

10 043 นาย วรโชติ รอดประดิษฐ ์
11 046 นางสาว ภัทราพร เพชรจันทร์ 
12 047 นาย ดิตถกร กุลสิริภาส 
13 048 นาย ภคพงษ์ อินทรเทพ 
14 049 นาย ธนวัฒน์ ทองศร ี
15 050 นาย กิตติกร ขวัญทอง 
16 051 นาย ปฎิการณ ์ ร่มเย็น 
17 052 นาย ณรรธวัชร ์ บัวขาว 
18 053 นาย ธิติฏฐ ์ บุญขวัญ 
19 054 นางสาว ศิริลักษณ ์ แซ่เฮ้ง 
20 055 นาย ธิติวุฒ วิจิตร 
21 056 นาย ศุภกร คชกาญจน์ 
22 057 นาย รัฐชานนท ์ แซซ่ิ้ม 
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ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แจ้งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ พร้อมแนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (ค่ำยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ) ตำมแบบฟอร์มที่แนบมำพร้อมประกำศนี้  ผ่ำน
ทำงอีเมล์ ictscipsu@gmail.com ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564  ทางเว็บไซต์งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ http://www.regis.sci.psu.ac.th 
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ http://www.sc.psu.ac.th และ facebook ของหลักสูตร https://www.facebook.com/itpsuhatyai 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564    

       (ลงชื่อ)  กิติพล  นวลทอง 
(ดร.กิติพล นวลทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

       ส าเนาถกูต้อง 

(นางสาวภุมริน  ทนหมัด)        ภุมริน /ร่าง/พิมพ์ 
  นักวิชาการอุดมศึกษา           กฤตยภร /ทาน 

๐๐๖๖/๒๕๖๔



แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์ 

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

เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(ต่อเนื่อง) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 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 หลักสูตรฯ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์ เลขที่

บัญชี 565-500843-7 แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ. ............... เวลำประมำณ 

.................. โดยวิธีกำร   โอนเงินผ่ำน ATM   โอนเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร   โอนเงินผ่ำน 

Internet Banking  วิธีกำรอื ่นๆ ระบุ ................................ ............ และข้ำพเจ้ำยอมรับเงื ่อนไขว่ำ

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ จะไมส่ำมำรถเรียกคืนไดไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

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

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

ผู้ยืนยันสิทธิ์ 

หมายเหตุ : 

ให้น ำเอกสารฉบับนี้แนบพร้อมกบัหลักฐานการช าระเงิน  ส่งทำงอีเมล์ ictscipsu@gmail.com เพือ่ยืนยันสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ และหลักสูตรจะด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

mailto:ictscipsu@gmail.com

	รายชื่อ-ยืนยันสิทธิ์-ทั่วไป
	รายชื่อ-ยืนยันสิทธิ์-ทั่วไป - สำเนา
	ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา- online

