
ลำดับที่ 18 /.... 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 

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

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ

วิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 

2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครตามประกาศดังกล่าวแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป จำนวน 22 คน ดังนี้ 
 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
1 002 นาย จำนาญ พงศ์ประยูร 

2 012 นาย นรินทร์ญภัทร พิมพ์ประพันธ์ 
3 016 นาย ภานุวัฒน ์ บัวเพชร 

4 025 นาย ทรงพล อินสุวรรณโณ 

5 026 นาย พิพัฒน์ธรรม แซ่ตั้ง 
6 031 นางสาว พัณณิตา บัวขวัญ 

7 035 นางสาว สุธาวณี กุลสันตติ 

8 037 นาย ธนพัฒน์ แซ่ลี้ 
9 038 นาย จิระศักดิ์ พูลสุข 

10 039 นาย ฐิติวัฒน ์ ดำรงพิริยะพงศ์ 
11 040 นาย ณัฐวัฒน์ แสงคง 

12 041 นาย อิทธิกร ชัยกิตติกุล 

13 042 นาย พชร ขาวซัง 
14 043 นางสาว อภิชญา เกื้อกูล 

15 044 นาย วิษณุ แซ่เจีย 

16 045 นาย อดิเทพ แสงทอง 
17 046 นางสาว ธรียา จันทร์เสียม 



-2- 
 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 

18 047 นาย ธนพล มณีสว่าง 

19 048 นางสาว อัสมาณี อาบูดอแล 
20 049 นางสาว เพชรนภา เทพทอง 

21 050 นางสาว ชญาดา ตันเจริญ 

22 051 นางสาว อาริยา ดำด้วง 

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับฟังการชี้แจงและการเตรียมพร้อมสำหรับสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) Meeting ID: 
990 503 7038 หรือ Link: https://zoom.us/j/9905037038  โดยกำหนดให้ผู้สมัครตั้งชื่อในการเข้าร่วมรับฟัง
การชี้แจง เป็น เลขที่สมัคร ตามด้วยชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร และกำหนดวันสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สัดส่วนคะแนน 
19 มีนาคม 2565 09.00-12.00 น. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

(C Programming หรือ Web 
Programming) 

100 100% 

 

สำหรับรายละเอียดการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

รับสมัครสอบคัดเลือก หลังจากมีการชี้แจงข้อมูลการสอบเรียบร้อยแล้ว 

  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  http://www.regis.sci.psu.ac.th/ โทรสอบถามได้ที่ 074-288029 (ในวันและเวลา

ราชการ) 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2565     

 

 

(ดร.กิติพล นวลทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

0032/2565 
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(ลงชื่อ)       กิติพล  นวลทอง 

(ดร.กิติพล นวลทอง) 
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สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวภุมริน ทนหมัด) 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

ภุมริน /รา่ง/พิมพ์ 
กฤตยภร /ทาน 
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