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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------- 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565  ไปแล้วนั้น  บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นผู้มีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยเรียงตามเลขท่ีสมัคร จำนวน 11 คน ดังนี้ 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – นามสกุล 
1 016 นาย ภานุวัฒน ์ บัวเพชร 
2 037 นาย ธนพัฒน์ แซ่ลี้ 
3 038 นาย จิระศักดิ์ พูลสุข 
4 039 นาย ฐิติวัฒน ์ ดำรงพิริยะพงศ์ 
5 040 นาย ณัฐวัฒน์ แสงคง 
6 041 นาย อิทธิกร ชัยกิตติกุล 
7 045 นาย อดิเทพ แสงทอง 
8 046 นางสาว ธรียา จันทร์เสียม 
9 047 นาย ธนพล มณีสว่าง 
10 048 นางสาว อัสมาณี อาบูดอแล 
11 050 นางสาว ชญาดา ตันเจริญ 

 

  ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แจ้งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมแนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมประกาศ
นี้  ผ่านทางอีเมล์ ictscipsu@gmail.com  ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (หลักสูตรจะตรวจสอบข้อมูลและ
ตอบกลับอีเมล์ไปหาผู้สมัคร หลังจากวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 
13 พฤษภาคม 2565 ทางเว ็บไซต์ศ ูนย ์ ร ับน ักศ ึกษาและการทดสอบ  มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์   
https://www.entrance.psu.ac.th และ เว ็ บ ไซต์ ง านสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึ กษา คณะว ิทยาศาสตร์  
https://www.regis.sci.psu.ac.th   
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ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 

(Zoom) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (นับชั่วโมงกิจกรรม Y1 เมื่อรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษา) โดยจะจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้ง
ไว้ในระบบรับสมัคร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบทางเพจ Facebook ของหลักสูตร 
www.facebook.com/itpsuhatyai ต่อไป 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง) 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

0043/2565 
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(สำเนา) 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
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(ลงชื่อ)                กิติพล   นวลทอง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565 

 

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

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์ 

 

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

เป็นผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(ต่อเนื่อง) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 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   
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