
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ภายใตชื่อโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2565 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2565 ซึ่งไดดำเนินการสอบสัมภาษณในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไปแลวนั้น จึงขอประกาศรายชื่อเปนผูผานการ
สอบสัมภาษณ จำนวน 46 คน  ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

ท่ี 
คำ

นำหนา 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัดของโรงเรียน ประเภทวิชา 

1 นาย เขตโสภณ เองฉวน อำมาตยพานิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร 

2 นาย ธนา เย็นศิระวรกุล อัสสัมชัญธนบุร ี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร 

3 นาย ธนิศร  ชวงรัตน สตรยีะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

4 นางสาว ณัชชา  เจนพิทักษ สะเดา"ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ" สงขลา วิทยาศาสตร 

5 นางสาว พรรภษา เรืองรุงโรจน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล วิทยาศาสตร 

6 นางสาว ศิริวรรณ แซกอง เบตง"วีระราษฎรประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร 

7 นางสาว สุชาดา  แซตั้ง สะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” สงขลา วิทยาศาสตร 

8 นางสาว โมนา  เจะ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

9 นางสาว วราลักษณ พิชัยรัตน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร 

10 นางสาว อินทุอร ฉันทศิริรัตน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

11 นางสาว หทัยชนก แสงรัตน บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาศาสตร 

12 นางสาว พ.นัชกร คงเเกว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

13 นางสาว ทิฐษิรัฐฐ รักษาศร ี บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาศาสตร 

14 นางสาว ภัทราวด ี สีสีเเกว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร 

15 นางสาว แวนูรอัยนี  บินแวอูมา นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร 

16 นางสาว พิมพกานต สายชนะพันธ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร 

17 นางสาว อุบลวรรณ ชูเพชร ตะก่ัวปาเสนานุกูล พังงา วิทยาศาสตร 

18 นางสาว ชนิกานต ไชยประเสริฐ สตรยีะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

19 นางสาว มุสลฮีะห ยามา คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

20 นางสาว พิยดา โสบผอม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร 

21 นาย เมธัส สาริพัฒน 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

22 นางสาว โชติกา โชติกันตะ อำมาตยพานิชนุกูล กระบ่ี วิทยาศาสตร 



                       

ท่ี 
คำ

นำหนา 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัดของโรงเรียน ประเภทวิชา 

23 นางสาว ชนนิกานต ชูนวล พิมานพิทยาสรรค สตูล วิทยาศาสตร 

24 นาย ปราเมศ  ฉิมเก้ือ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล วิทยาศาสตร 

25 นางสาว ชัชชญา  แกวพุฒ สตรยีะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

26 นางสาว มนสิชา มิตรมสุิก สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร 

27 นางสาว อาศิรา คำแฝง สุไหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาศาสตร 

28 นางสาว พรณิชา ตุลารักษ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร 

29 นางสาว สุมณฑา เอียดเฉลมิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล วิทยาศาสตร 

30 นางสาว นูรูลฮัยฟา ยามือโละ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

31 นางสาว ทัศนีย จันทรขุนพัฒน นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาศาสตร 

32 นางสาว นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล วิทยาศาสตร 

33 นาย ปภังกร ทีปไพบูลย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

34 นางสาว กัลยกร สุขธร วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร 

35 นางสาว อัยมี ่ เปาะมะ สาธิตวิทยาการอิสลาม ปตตานี วิทยาศาสตร 

36 นางสาว ปยะธิดา บุรุษราษฎร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล วิทยาศาสตร 
   37 นาย สักกพล ปญญาสิริกุล เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร

ภูเก็ต 
ภูเก็ต วิทยาศาสตร 

38 นาย สรวิศ สุวรรณเมฆ นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาศาสตร 

39 นางสาว ขวัญจิรา เฉลิมผลวงศกุล หองสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ฯ แมฮองสอน วิทยาศาสตร 

40 นางสาว นริศสา มะสาแม คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

41 นางสาว ศิวภร บุญเปกขตระกูล สตรภีูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร 

42 นางสาว วาริชา  ศีลบุตร สตรยีะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

43 นางสาว วริศรา คงชวย หอวัง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร 

44 นางสาว หน่ึงธิดา ไชยผลอินทร คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

45 นาย ทัตเทพ แดงลาด สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร 

46 นาย กฤติน สมบูรณดำรงกุล สไุหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาศาสตร 
 

2. ใหผูผานการสอบสัมภาษณ ดำเนินการตอไปนี ้
    2.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตน

กอน (กรณีที่ยังไมไดสมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ในระหวาง วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2565  มิเชนนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
              2.2 ผูที่ไดยืนยันสิทธิเ์ขาศึกษาในระบบTCAS แลว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเวนแตไดรับอนุมัติใหสละสิทธิ์ได 
ตามชวงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผานระบบ TCAS) 
 

      3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กำหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565  ผานทางเว็บไซต 
https://entrance.psu.ac.th และ http://www.regis.sci.psu.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพทที่  ศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ 
โทรศัพทหมายเลข (074) 289255 - 58  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

           4. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

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


                       

               4.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข 
ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
               4.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
            

      

                       (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

0244 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 


