
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งก 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 าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาว สาธิตา บุญฤทธ์ิ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา 
2 นางสาว กชกร ปานทองค า มหาวชิราวุธ สงขลา 
3 นางสาว วุฒิกมล ธีระนันทกุล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
4 นางสาว จิรัฐฐิติกาล ใจหวัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์
5 นางสาว เมธาวี ธรรมประเสริฐ มอ.วิทยานุสรณ์ สรุาษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี
6 นาย ธนกฤต ใจเพียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
7 นางสาว จิรพาภรณ ์ ถิ่นบัวบาน ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
8 นางสาว ปริยากร สุวรรณ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 
9 นางสาว กัลญารัตน ์ ไพลด า เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ นครศรีธรรมราช 
10 นาย ปิ่นพงศ์ แก้วเกื้อ พัทลุง พัทลุง 
11 นางสาว ณัฐิน ี วงษ์งาม มหาวชิราวุธ สงขลา 
12 นางสาว ชมบุญ อารยะสัมพันธ์ คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
13 นางสาว ภัศราภรณ ์ พุกบุญม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
14 นาย พีรพล มะโนภักดิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
15 นางสาว อนัญพร ถันกี ่ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช 
16 นางสาว ณัฐกมล ไชยมั่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 



                       

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 
17 นางสาว กรรชริการ ์ คงส าราญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
18 นางสาว ปุณยาพร เกิดมณ ี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 
19 นางสาว ธวัลรัตน ์ จันปุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 
20 นางสาว โชติกา บรรจงเช่ียวชาญ อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมติร) ชุมพร 
21 นางสาว จารว ี ฤทธิมา สภาราชินี ตรัง 
22 นางสาว กษมา สุขจันทรา เบญจมราชูทิศ ปัตตาน ี
23 นางสาว สุธาสิน ี พรหมจันทร ์ สตรีพทัลุง พัทลุง 
24 นางสาว ปุญชรัสมิ ์ อารีย์กุล สภาราชินี ตรัง 
25 นาย ศุภวิชญ ์ บุญชัย หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
26 นางสาว นัทชา ทองฤทธิ์ สภาราชินี ตรัง 
27 นางสาว นาเดีย งะสมัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
28 นาย วิธวินท์ แก่นอินทร์ สภาราชินี ตรัง 
29 นางสาว ซัลมา หมันเพ็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
30 นางสาว จุวัยนีย ์ อาล ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
31 นาย ลั่นฟ้า ทองทรัพย ์ สภาราชินี ตรัง 
32 นางสาว ปานตะวัน ค าสิงห ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 
33 นางสาว ปริยฉัตร หล่อสุพรรณพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 
34 นางสาว อัญธิตา หิรัญเรือง เมืองสุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี
35 นาย สานุวัฒน ์ ทุ่งปรือ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
36 นางสาว พันธิสา ปานแขวง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
37 นางสาว ชนนิกานต์ อาภรศร ี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ 
38 นาย ศิลา พลรักษ์ คณะราษฎรบ ารุง ยะลา 
39 นางสาว จุฬามาศ เพ็งประไพ สตรีพัทลุง พัทลุง 
40 นางสาว ภวิกา ช่วยเทศ ตะโหมด พัทลุง 
41 นางสาว ฐิตยาภรณ ์ ชุนวรฐายี สภาราชินี ตรัง 
42 นางสาว ชลธิชา กล้างาม สภาราชินี ตรัง 
43 นางสาว ศุภสุตา สมาธ ิ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 
44 นางสาว ธัญวรัตม ์ สงคงคา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

      

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

ก่อน (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564  มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              2.2 ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบTCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ 
ตามช่วงเวลาที่สมาคม 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 
ของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               4.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่   28   มกราคม  พ.ศ. 2564 
            

                 

                       (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏบิัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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