
ล ำดับที่ 18 /.... 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

  ตำมท่ี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ประกำศรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในคณะ

วิทยำศำสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ หมดเขตกำรรับสมัครตำมประกำศดังกล่ำวแล้ว คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำ-

นครินทร์ จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบปฏิบัติ ประเภทโควตำ จ ำนวน 36 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
1 001 นำย ภัทรวุฒิ ซ้ำยขวัญ 

2 002 นำย จ ำนำญ พงศ์ประยูร 
3 003 นำย จีฮำน ยำมำ 

4 004 นำย เอกรัตน์ ยี่แป้น 

5 005 นำงสำว จันทร์จิรำ ด ำจุติ 
6 006 นำย กันตพิชญ์ แก้วเอียด 

7 007 นำย เพ็ญเพชญ รัตนวงศ ์

8 008 นำย ยศพร ถำวรสุข 
9 009 นำย ชญำนิน ศรียวง 

10 010 นำย ลำภวัต ห้ำมไธสงค์ 
11 011 นำย วีรวัฒน ์ สุุขบัวแก้ว 

12 012 นำย นรินทร์ญภัทร พิมพ์ประพันธ์ 

13 013 นำย ธีร์ธวัช สุวรรณโณ 
14 014 นำงสำว เกตน์สิรี ภูมิกลำง 

15 015 นำย ณัฐวุฒิ แซ่ก๊ก 

16 016 นำย ภำนุวัฒน ์ บัวเพชร 
17 017 นำย สุกฤษฎิ์ แซ่เลี้ยว 
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สำหรับผู้สมัคร /.... 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 

18 018 นำย จีรพงศ์ แซ่สิม 

19 019 นำย ณัฐพจน์ อำรีสุข 
20 020 นำย ปฏิภำณ เหล็กหมำด 

21 021 นำย อรรถพล ศรีวิโรจน ์

22 022 นำย ชยำกร มำนพ 
23 023 นำงสำว ฐิชำกร หนูเอียด 

24 024 นำย มูฮัมหมัดฮำลีมี คำมำ 
25 025 นำย ทรงพล อินสุวรรณโณ 

26 026 นำย พิพัฒน์ธรรม แซ่ตั้ง 

27 027 นำย นัสเซอร์ หล่อเกศสุวรรณ 
28 028 นำย ฐำปกรณ์ ทองสอำด 

29 029 นำย นิธิ ทองวงศ์ 

30 030 นำย กฤตนัย ทะไวยทอง 
31 031 นำงสำว พัณณิตำ บัวขวัญ 

32 032 นำย พิเชษฐ์ มงคลธนพิพัฒน์ 
33 033 นำย ทักษิณ ผุยผง 

34 034 นำย สุรวุฒ ิ รัตนธรรมวัฒน์ 

35 035 นำงสำว สุธำวณี กุลสันตติ 
36 036 นำงสำว สุนทรี แทนบุญ 

ขอให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้น เข้ำรับฟังกำรชี้แจงและกำรเตรียมพร้อมส ำหรับสอบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) Meeting ID: 990 
503 7038 หรือ Link: https://zoom.us/j/9905037038  โดยก ำหนดให้ผู้สมัครตั้งชื่อในกำรเข้ำร่วมรับฟังกำร
ชี้แจง เป็น เลขท่ีสมัคร ตำมด้วยชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร และก ำหนดวันสอบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สัดส่วนคะแนน 
27 พฤศจิกำยน 2564 13.30–16.30 น. กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

(C Programming) 
100 100% 

 

ส ำหรับรำยละเอียดกำรสอบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ทำงอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

รับสมัครสอบคัดเลือก หลังจำกมีกำรชี้แจงข้อมูลกำรสอบเรียบร้อยแล้ว 

https://zoom.us/j/9905037038
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  ทั้งนี้ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 2  ธันวำคม 2564 ผ่ำนทำงเว็บไซต์งำนสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์  http://www.regis.sci.psu.ac.th/ โทรสอบถำมได้ที่ 074-288029 (ในวันและเวลำ

รำชกำร) 

 

  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564     

 

 

(ดร.กิติพล นวลทอง) 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและสหกิจศึกษำ ปฏิบัติกำรแทน 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 

0218/2564 

http://www.regis.sci.psu.ac.th/

