
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการ“Sci Seed สานฝัน  คนพันธุ์วิทย์” ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่ง
ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไปนั้น 

 เพื่ อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 และขอประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชาเอก 

1 นาย วาริช แสงชูติ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เคม ี

2 นางสาว จุฑามาส แซ่จิ้ว ศรียาภยั ชุมพร เคม ี
3 นางสาว วชิรญาณ ์ แสงส่ง มหาวชิราวุธ สงขลา เคม ี

4 นางสาว นัสรีน ราชแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เคม ี
5 นางสาว สิรลิักษณ ์ รอดทองแก้ว แจ้งวิทยา สงขลา เคม ี
6 นางสาว กชพรรณ พรรณกช หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เคม ี

7 นางสาว ธารารัตน ์ ลูกเล็ก เทศบาล2 คลองจิหลาด กระบี ่ เคม ี
8 นาย กิตติพงศ์ เชียงเสน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ นครศรีธรรมราช เคม ี

9 นางสาว เก็จมณ ี เมืองจันทร ์ สทิงพระวิทยา สงขลา เคม ี
10 นาย ทรงยศ ญาณสูตร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคม ี

11 นางสาว นลัท พุทธรักษ ์ จุ๋งฮัวโชะเซยีว ตรัง เคม ี
12 นางสาว สุไรญา เดนดาหยัด เทศบาล 2 คลองจิหลาด กระบี ่ เคม ี
13 นาย พยัต อินทร์ชุมนุม เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา เคม ี

14 นางสาว ชญาดา ศรีกรด ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธาน ี เคม ี
15 นางสาว แพรนภา สุขเสริม พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธาน ี เคม ี

16 นางสาว วรรนภา เพ็ชรนรินทร ์ อักษรศิร ิ สงขลา เคม ี
17 นางสาว ฟิรยาน มะลือกะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห ์ นราธิวาส เคม ี
18 นางสาว กชกร ปานทองค า มหาวชิราวุธ สงขลา เคม ี



                       

ล าดับ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชาเอก 

19 นาย 
มูฮัมหมัดอัซฮา
รีย ์ สะอ ิ ธรรมวิทยามูลนิธ ิ ยะลา เคม ี

20 นางสาว อารียา กอเซ็ม มุสลมิสันติธรรมมลูนิธ ิ นครศรีธรรมราช เคม ี
21 นางสาว กนกกร แซ่ตั้น ควนเนียงวิทยา สงขลา เคม ี

22 นางสาว เกตกนก บุญศร ี ควนเนียงวิทยา สงขลา เคม ี
23 นาย ฉัตรดนัย ปานอ่อน สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี เคมี-ชีววิทยาประยุกต ์
24 นาย ณัฐภัทร พวงวา ในเตาพิทยาคม ตรัง เคมี-ชีววิทยาประยุกต ์

25 นางสาว ธิติมา นิลรัตน ์ สทิงพระวิทยา สงขลา เทคโนโลยีชีวภาพ 
26 นางสาว สุชาดา ขุนนุ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

ตรัง 
ตรัง เทคโนโลยีชีวภาพ 

27 นางสาว จิตรเลขา ดอนแนไพร เทพศิรินทร ์ สมุทรปราการ เทคโนโลยีชีวภาพ 

28 นางสาว ยสุตมา ทองเกลี้ยง ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยีชีวภาพ 
29 นาย วรชิต องพิสิฐ ปากพนัง นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีชีวภาพ 
30 นางสาว จารว ี ฤทธิมา สภาราชินี ตรัง เทคโนโลยีชีวภาพ 
31 นางสาว เปรมสินีย ์ จันทร์ชุม ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีชีวภาพ 

32 นาย อาณกร นวลเกลีย้ง หานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

33 นาย กิตติธัช ชัยยะ ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธาน ี เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

34 นาย ณัฐพล วัตตโศก สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

35 นาย ต้นธาร ยุนุ้ย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

36 นาย ศุทธนันท์ แอสะมะเอ็ม ส่งเสริมวิทยามลูนิธ ิ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

37 นางสาว พนิดา ระหังภัย มุสลมิสันติธรรมมลูนิธ ิ นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

38 นางสาว อรุณพร มีลาย ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร ์

39 นางสาว จิรสดุา บุญฤทธ์ิ วรนารีเฉลิม สงขลา คณิตศาสตร ์
40 นาย สิรวิชญ ์ มุนินทรวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร ์
41 นางสาว ภัสสร บุญนา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา คณิตศาสตร ์
42 นางสาว ชาลิณ ี เตชะ สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์

อนุสรณ์) 
สงขลา คณิตศาสตร ์

43 นาย สหพล ยอดเพชร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร ์
44 นาย ตะวัน บุญช่วย สมเด็จพระปยิมหาราช 

รมณยีเขต 
กาญจนบุร ี คณิตศาสตร ์

45 นางสาว กิรณา สุดสาย ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร ์



                       

ล าดับ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชาเอก 

46 นาย เทิดศักดิ ์ เจาะจติร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร ์
47 นาย จตุวัชร อินทรวงศ์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง คณิตศาสตร ์

48 นางสาว รุชด้า หมันเจรญิ อุดมศาสน์วิทยา ยะลา คณิตศาสตร ์
49 นางสาว สุธิดา ทองมี แจ้งวิทยา สงขลา คณิตศาสตร ์

50 นางสาว ชนัญชิดา เพ็ชรหน ู สภาราชินี ตรัง คณิตศาสตร ์
51 นางสาว โชษิตา มูณีรตัน ์ วรนารีเฉลิม สงขลา คณิตศาสตร ์
52 นาย นนธวัช เป็นไชย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา คณิตศาสตร ์

53 นางสาว ณัฐฐิตา แดงสมศร ี เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง คณิตศาสตร ์
54 นาย พัทธสิทธิ ์ ลิ่มสุนทรากุล แสงทองวิทยา สงขลา คณิตศาสตร ์

55 นางสาว ปานิสา นาคสง่า พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล คณิตศาสตร ์
56 นางสาว ยศวด ี เวชนิล สตรยีะลา ยะลา จุลชีววิทยา 

57 นางสาว อุไรวรรณ สุภาพ เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา จุลชีววิทยา 
58 นางสาว นาตาชา จันทร์สงค ์ เมืองสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี จุลชีววิทยา 
59 นางสาว หทัยทิพย ์ ถือแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ กระบี ่ จุลชีววิทยา 

60 นางสาว สาธิมา อักษรชู สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 
61 นาย ทรงกลด ชูจ า เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง จุลชีววิทยา 

62 นางสาว จุฑารัตน ์ ทองรอด ห้วยนางราษฎรบ์ ารุง ตรัง จุลชีววิทยา 
63 นางสาว กานติมา โปยารถ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 
64 นางสาว คูใซมะห ์ ดูตาแม อุดมศาสน์วิทยา ยะลา จุลชีววิทยา 

65 นางสาว ปุณยาพร เกิดมณ ี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 
66 นางสาว กนกพร ซ่อนกนก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร จุลชีววิทยา 

67 นางสาว นูรฟาติน โตะแต อุดมศาสน์วิทยา ยะลา จุลชีววิทยา 
68 นางสาว ธิดารัตน ์ จันทร์แจ้ง สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร จุลชีววิทยา 
69 นางสาว อุสราพร เยาวชินากร เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์

ฯ 
ภูเก็ต จุลชีววิทยา 

70 นางสาว กัลย์สดุา ชมบุญ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
ฯ 

ภูเก็ต จุลชีววิทยา 

71 นางสาว ยุสรอนีย ์ หนูวงค์ มุสลมิศึกษา สตูล จุลชีววิทยา 
72 นางสาว ภัศราภรณ ์ พุกบุญม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

สตูล 
สตูล จุลชีววิทยา 

73 นางสาว ชฎาภา มโนมาศ ศรียาภยั ชุมพร จุลชีววิทยา 

74 นางสาว โซเฟีย ดีนุ่ม ส่งเสริมศาสนาวิทยามลูนิธ ิ สงขลา จุลชีววิทยา 
75 นาย รพีพงศ์ เพชรขวัญ ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง จุลชีววิทยา 

76 นางสาว ลดา จันทร์เพ็ชรพูล ตะโหมด พัทลุง จุลชีววิทยา 
77 นางสาว นิปัทม์ กิติยามาศ วรนารีเฉลิม สงขลา จุลชีววิทยา 

78 นาย นาถวัฒน์ สิทธิฤกษ ์ เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง จุลชีววิทยา 



                       

ล าดับ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชาเอก 

79 นางสาว อรัชพร วารีคาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล จุลชีววิทยา 

80 นาย จักรกฤษณ ์ แก้วศรีหน่อ เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา ชีววิทยา 
81 นางสาว ศาธิตา ร่วมชาต ิ ศรียาภยั ชุมพร ชีววิทยา 

82 นางสาว ปรมาภรณ ์ ปานเทพ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 
83 นางสาว ชนิกานต์ สุขสวัสดิ ์ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 
84 นางสาว สุขิตา เขตอนันต์สกลุ สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

85 นางสาว รุจิรา พยายาม มุสลมิสันติธรรมมลูนิธ ิ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 
86 นางสาว พัฒน์ธกานต์ ขันเงิน ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 
87 นาย ธนกฤต ใจเพียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

88 นางสาว รัตนภรณ ์ มีลาภ สวนศรีวิทยา ชุมพร ชีววิทยา 
89 นางสาว กรรชริการ ์ คงส าราญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

สตูล 
สตูล ชีววิทยา 

90 นางสาว พนิดา สมภ ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล ชีววิทยา 

91 นางสาว เกวลิน ขุนราช วรนารีเฉลิม สงขลา ชีววิทยา 
92 นางสาว ปารนิตา รัตนะ แจ้งวิทยา สงขลา ชีววิทยา 
93 นางสาว สาฟีนี วาดิง อัตตัรกียะห์อิสลามียะห ์ นราธิวาส ชีววิทยา 

94 นาย ประพัฒน ์ สมคะเณย ์ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร ชีววิทยา 
95 นางสาว ตัสนีม สลาม อัตตัรกียะห์อิสลามียะห ์ นราธิวาส ชีววิทยา 

96 นาย มุสตอฟา เปาะฮะ ไม้แก่นกิตติวิทย ์ ปัตตาน ี ชีววิทยา 
97 นาย อามีน วาเด็ง ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตาน ี ฟิสิกส ์

98 นาย ขจรพงศ์ ชีวะพันธ ์ แจ้งวิทยา สงขลา ฟิสิกส ์
99 นางสาว พิมลวรรณ แซ่ลิ้ม เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี ฟิสิกส ์
100 นางสาว สุพิชญา อินนุพัฒน์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง ฟิสิกส ์

101 นาย ศรัณยภ์ัทร สังข์อุ่น พนมศึกษา สุราษฎร์ธาน ี วิทยาการคอมพิวเตอร ์
102 นางสาว ปรียา คงมิตร ์ ควนโดนวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร ์

103 นาย ธีรเทพ แก้วพิทักษ์ นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร ์
104 นาย กานท์กวี ปรางสุวรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร ์
105 นางสาว มันนา มงอาหล ี อิสลามวิทยามูลนิธ ิ สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร ์

106 นาย ฐิติวัฒน์ พลวัฒน์ หาดใหญร่ัฐประชาสรรค ์ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร ์
107 นางสาว ณัฐกาญจน ์ คงเคว็จ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์      กุล

กันยา 
สงขลา วิทยาศาสตร ์

108 นางสาว ชนิสรา แก้วสัตยา สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์) 

สงขลา วิทยาศาสตร ์



                       

ล าดับ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชาเอก 

109 นาย รัตนากร หนูแม่น พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร ์
110 นางสาว ปิยะลักษณ ์ นพรัตน ์ ทุ่งยาวผดุงศิษย ์ ตรัง วิทยาศาสตร ์

111 นาย ศุขวรร ด าด ี พิมานพิทยาสรรค ์ สตูล วิทยาศาสตร ์
112 นางสาว ชลธิชา กล้างาม สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร ์

113 นางสาว ปณิตา รักภักด ี สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร ์
114 นางสาว ภรัณยา ฟักทอง ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธาน ี วิทยาศาสตร ์
115 นางสาว นัทชา ทองฤทธิ์ สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร ์
116 นางสาว ซัลมา หมันเพ็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

สตูล 
สตูล สถิต ิ

 

2. ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ด าเนินการต่อไปนี้ 
    2.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตนก่อน 

(กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง วันที่ 22  - 23 กุมภาพันธ์ 2564  มิเช่นนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              2.2 ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบTCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตาม
ช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS) 
      3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอังคารที่ 2 มีนาคม  2564  ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th และ http://www.regis.sci.psu.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่   ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ 
โทรศัพท์หมายเลข (074) 289255 - 58  (ในวันและเวลาราชการ) 
           4. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
               4.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อก าหนด และเงื่อนไข ของ
สาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               4.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
                              

            (ดร.กิติพล  นวลทอง) 

                                        รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏบิัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

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

