
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อโครงการ “Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2565 

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

ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ“Sci Seed สานฝน  คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2565 ซึ่งได
ดำเนินการสอบสัมภาษณในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไปแลวนั้น จึงขอประกาศรายชื่อเปนผูผานการสอบสัมภาษณ ตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 

ลำดับ
ท่ี 

คำ
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ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัดของ
โรงเรียน 

หลักสูตร 

1 นาย ปรัญชัย ไชยชาญยุทธ เเจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

2 นางสาว อาซียัน บาฮะครี ี ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

3 นาย ศิริพัฒน วรรณกลัด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4 นาย ยูซุฟ หมันเส็น ดารุลมาอาเรฟ มูลนิธิ สตูล จุลชีววิทยา 

5 นาย มินทรธดา ศรีอุทธา พุนพินพิทยาคม สุราษฎรธานี เคม ี

6 นาย สิรวิชญ โสนารถ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

7 นาย จักรกฤษณะ นวลปาน พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 

8 นาย ชยานันต ศรีรัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

9 นางสาว วรนิษฐา แซแต หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

10 นางสาว อุษา บุญประภาสรรค หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ฟสิกส 

11 นางสาว อาทิตยา ชาญบำรุง ทุงสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

12 นางสาว วิรัญชนา ซายขวัญ ควนเนียงวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

13 นางสาว นิชาภา ศรีวิชัย ควนพระสาครินทร พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร 

14 นางสาว ชยานันท ชูชาติ ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง คณิตศาสตร 

15 นางสาว ฮานีนีย  เกาะสมัน สงเสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ สงขลา คณิตศาสตร 

16 นาย อัสนี เพ็ญสวัสดิ ์ สวีวิทยา ชุมพร คณิตศาสตร 

17 นางสาว ศิริวรรณ แซกอง เบตง"วีระราษฎรประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร 

18 นางสาว อริสรา พูลสวน พรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี ชีววิทยา 

19 นางสาว มนทกานต ิ ดีนนุย หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา คณิตศาสตร 

20 นางสาว กณิกนันต อินทนุพัฒน ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 

21 นางสาว วราภรณ พิทักษ พนมศึกษา สุราษฎรธานี เคม ี
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22 นางสาว กรองกาญจน จันทรสีทอง ราชประชานุเคราะห 43 จังหวัด
สงขลา 

สงขลา ชีววิทยา 

23 นาย สัณหณัฐ เกตุทอง หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

24 นาย ศิรวิทย มณีแสง นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

25 นาย นราพัฒน โตะกอดอ นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

26 นาย นวพล กะมาสา แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

27 นางสาว พริบพันดาว เพ็ชรมรกฏ สตรยีะลา ยะลา จุลชีววิทยา 

28 นางสาว ฐิติพร วิริยะสดุประเสริฐ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

29 นางสาว รัยฮานา จางวาง มุสลมิศึกษา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

30 นางสาว ทิฐษิรัฐฐ รักษาศร ี บูรณะรำลึก ตรัง ชีววิทยา 

31 นางสาว สมิตานัน กอประเสริฐ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั
สตูล 

สตูล จุลชีววิทยา 

32 นางสาว อัยนา สังขประดิษฐ นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ สงขลา เคม ี

33 นางสาว ชาลินี นบนอบ เหนือคลองประชาบำรุง กระบ่ี จุลชีววิทยา 

34 นางสาว พุทธาสินี บุญสนิท อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั
พัทลุง 

พัทลุง เคม ี

35 นางสาว วรรณรยา ทองแดง แสงธรรมวิทยา มูลนิธิ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

36 นาย อานนท สงลอยลิบ รัตภมูิวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

37 นาย ธนกร ยอดสวัสดิ ์ หวยนางราษฎรบํารุง ตรัง ชีววิทยา 

38 นาย มูฮาหมัด ขาวดี สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เทคโนโลยีชีวภาพ 

39 นาย สิทธิพร เกตทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

40 นางสาว กัลยรตัน เพชรัตน หาดใหญวิทยาลัย๒ สงขลา เคม ี

41 นางสาว ณัฐกมล บาวแชมชอย ควนเนียงวิทยา สงขลา เคม ี

42 นางสาว พิมพจุฑา ธรรมฤทธ์ิชัย เบญจมราชูทิศ ปตตานี จุลชีววิทยา 

43 นางสาว อนุธิดา ชนะวรรโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา เคม ี

44 นางสาว ธิดาวดล ครูอน หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

45 นางสาว นฤมล บัวคง สภาราชินี ตรัง วิทยาศาสตร 

46 นางสาว นภสร ทิพยโสธร พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

47 นางสาว พนิดา แกนแกว ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

48 นางสาว ภัสสร บุญทรง ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 

49 นาย ริสกีร บิลแหละ ลำไพลศานติวิทย สงขลา วิทยาศาสตร 

50 นาย ชาคริต หลงหัน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล คณิตศาสตร 

51 นาย มูสตาอาน สาและ ดรุณศาสนวิทยา ปตตานี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

52 นาย นิวัศกรณ ณ พิจิตร พิมานพิทยาสรรค สตูล ชีววิทยา 



                       

ลำดับ
ท่ี 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัดของ
โรงเรียน 

หลักสูตร 

53 นาย ธนกร ศรีเกต ุ หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา คณิตศาสตร 

54 นาย ฐิติวุฒน ไกรเทพ จุงฮัวโซะเซียว ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

55 นางสาว อาบีดะ หนูหมาน ศาสนูปถัมภปากพะยูน มลูนิธิ พัทลุง เทคโนโลยีชีวภาพ 

56 นางสาว พิชญา ชูแจม พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

57 นางสาว มัทนียา หะมะ พิมานพิทยาสรรค สตูล เคม-ีชีววิทยาประยุกต 

58 นาย อรัญธรรม อนันตพันธุ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

59 นาย อนันตสิทธ์ิ  จันทมาศ แจงวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร 

60 นางสาว ภัครภรณ ณ สุวรรณ ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช เคม ี

61 นางสาว ยาวาร ี พลนุย กงหราพิชากร พัทลุง ชีววิทยา 

62 นางสาว กัญญาพัชร ไชยเมือง สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 

63 นางสาว บัณฑิตา  สรรพสมบูรณ พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

64 นางสาว สุธาดา สุโสะ ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง คณิตศาสตร 

65 นาย นวพล ณ ถลาง  หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา ฟสิกส 

66 นาย ธนวัฒน คงรักษ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

67 นางสาว สุภัชชา  ศรีเทพ สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

68 นางสาว นาราญา ดินนุย ละงูพิทยาคม สตูล ชีววิทยา 

69 นางสาว วรัชยา ชุมช่ืน แจงวิทยา สงขลา จุลชีววิทยา 

70 นางสาว รอมานาน ดีนนุย พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 

71 นางสาว ณัฏฐา อรัญรตันโสภณ หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

72 นาย ยศภัทร ชวยคงทอง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี เทคโนโลยีชีวภาพ 

73 นาย นนธวัช  ครุฑจอน พิมานพิทยาสรรค สตูล จุลชีววิทยา 

74 นางสาว สุปรียา ศรีมณ ี ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" สตูล ชีววิทยา 

75 นางสาว วณิศชญา เเกวเกาะสะบา หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

76 นางสาว ราตรีทิพย ถนนทิพย ทุงสง นครศรีธรรมราช เคม ี

77 นางสาว ศิรประภา สุริยะศร ี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร เคม ี

78 นาย คงเดช บุญเตโช สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

79 นางสาว ธิดาธาร ทรัพยสมบัต ิ พุนพินพิทยาคม สุราษฎรธานี เคม ี

80 นางสาว ณิชาภัทร ชมเชย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

81 นางสาว นฐนนฑ ขุนทอง รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

82 นางสาว อิลฮาม ดาต ู ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ฟสิกส 

83 นางสาว พรนัชชา ปนทอง สภาราชินีจังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 

84 นาย เพชรกลา สำอางศร ี สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธานี ฟสิกส 

85 นางสาว พรชิตา แสนวาป สะเดา "ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ" 

สงขลา เคม ี

86 นางสาว อธิตญา ช่ังเช้ือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ฟสิกส 
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87 นางสาว วรรวิศา  อินทรจันทร จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

88 นางสาว นฤตยา เหล็กหล ี ทุงยาวผดุงศิษย ตรัง ชีววิทยา 

89 นางสาว ณัฏยา สุขเกษม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั 
พัทลุง 

พัทลุง คณิตศาสตร 

90 นาย อัสร ี แวหามะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

91 นาย ปราเมศ  ฉิมเก้ือ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล ฟสิกส 

92 นางสาว พิมพมาดา บวชเหต ุ สงเสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ สงขลา เทคโนโลยีชีวภาพ 

93 นาย ปฐวี สหะวิรยิะ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

94 นาย ภูมินทร สาทิพยจันทร หาดใหญวิทยาลัย สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

95 นาย ปยวัฒน พรหมแทน เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี เคม ี

96 นาย อับดุลฮานันท ราแดง ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

97 นาย กฤษณวรรษ บุญพรหมสุข พรศิริกุล ตรัง วิทยาศาสตร 

98 นางสาว นวรัตน ใจซื่อ ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช เคม ี

99 นางสาว อัจจิมา แกวลวน แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

100 นางสาว จันทรธิมา  โตะมอง พิมานพิทยาสรรค สตูล เคม ี

101 นางสาว ฟตมา ระหังภัย มุสลมิสันติธรรมมลูนิธิ นครศรีธรรมราช สถิต ิ

102 นางสาว ศศิมา เละสัน พิมานพิทยาสรรค สตูล คณิตศาสตร 

103 นางสาว ปทติมา บิลแสะ สงเสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ สงขลา จุลชีววิทยา 

104 นางสาว เจียระไน สุขไกร พัทลุง พัทลุง เทคโนโลยีชีวภาพ 

105 นาย กฤษณพงศ กิมเอะ วิเชียรมาต ุ ตรัง เคม ี

106 นาย วิลฎาน มิงซ ู นราธิวาส นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

107 นาย อาดิล สะอิ สามารถดีวิทยา ปตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร 

108 นางสาว ณัฐนร ี ศรีชาย สตรีพัทลุง พัทลุง เคม ี

109 นางสาว ศศิกาญ อินทรอักษร พัทลุง พัทลุง เคม ี

110 นางสาว จุไรดา บิลเเสะ สงเสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ สงขลา จุลชีววิทยา 

111 นางสาว เพชรไพลิน  หมาดอุมา พิมานพิทยาสรรค สตูล เคม ี

112 นาย อมรเทพ ศรีนาค เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภฯ ภูเก็ต เคม-ีชีววิทยาประยุกต 

113 นาย ศุภณัฐ แซหยิบ เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี เคม ี

114 นาย เกียรตภิูม ิ เทพชวย เทศบาลบานยานยาว พังงา วิทยาการคอมพิวเตอร 

115 นางสาว ติยาภา จำปา หวยยอด ตรัง คณิตศาสตร 

116 นางสาว พรนภัส เหมือนหล ี มัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา เคม ี

117 นางสาว สมัชญา ยิ้มดวง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ฟสิกส 

118 นางสาว นัสรีน ลาโฮะยา พัฒนาวิทยา ยะลา เทคโนโลยีชีวภาพ 

119 นางสาว อริสรา พรมอินทร หาดใหญวิทยาลัย๒ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

120 นางสาว ชาลิสา  เพชรรักษ สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธานี เคม ี
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121 นาย สิรภัทร เมืองนอย องคการบริหารสวนจังหลัดกระบ่ี กระบ่ี เคม ี

122 นาย ศักรินทร บุญแกวปอม สตรีพัทลุง พัทลุง เคม ี

123 นางสาว สิรินธาร ใจเปยม มอ.วิทยานุสรณ สรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี ชีววิทยา 

124 นางสาว รุจิรัตน บัวทิพย ทุงสง นครศรีธรรมราช เคม ี

125 นางสาว ศิรภสัสร แกวละเอียด หวยนางราษฎรบำรุง ตรัง เคม ี

126 นางสาว ศุภลัดน วรรณโก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั 
พัทลุง 

พัทลุง คณิตศาสตร 

127 นางสาว ณิชาภัทร อักษรถึง คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ยะลา เคม ี

128 นาย วรพัตร ชวยพันธ มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง เคม ี

129 นาย ชินพงศ รักใหม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

130 นางสาว พิชญสินี คงไพศาลกิจ พุนพินพิทยาคม สุราษฎรธานี เคม ี

131 นางสาว ปณฑชนิต โอชุม สุราษฎรธานี๒ สุราษฎรธานี ฟสิกส 

132 นางสาว จรัสทิพย สุขศร ี ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานคร เคม ี

133 นาย ธนกฤต ยอดมุณ ี หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

134 นาย เมธัส สาริพัฒน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

135 นาย ณัฐวุฒิ ชูโชติ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

136 นางสาว กมลชนก นิลชัด ศรียาภยั ชุมพร ชีววิทยา 

137 นางสาว ชาลิสา ยองเสง สภาราชินีตรัง ตรัง ฟสิกส 

138 นาย ปุณณพันธุ ภูประเสริฐ เดชะปตตนยานุกูล ปตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร 

139 นาย วิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล คณิตศาสตร 

140 นาย ณฐกฤต มากมิตร พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี วิทยาการคอมพิวเตอร 

141 นาย ทศพล เจริญสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

142 นางสาว ซาฟรา ปรุงเหล็ก หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

143 นางสาว กรกมล เฉลิมบุญ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

144 นางสาว พันธมาศ บานแยม แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

145 นางสาว นัจวา  นิยม ประสานวิทยามลูนิธิ ปตตานี เคม-ีชีววิทยาประยุกต 

146 นางสาว ภัทรวาสน มุนีกุล หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

147 นางสาว อดิศา เทศอาเส็น ควนโดนวิทยา สตูล ชีววิทยา 

148 นางสาว ธนพร จินดารตัน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

149 นางสาว ปญญาพร เหนือโพธ์ิทอง โซพิสัยพิทยาคม บึงกาฬ ชีววิทยา 

150 นางสาว ศุภาพิชญ เภรีกล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช เคม ี

151 นางสาว ณิชกุล ชาวสวน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล ชีววิทยา 

152 นางสาว จุฑารัตน บังหมัด สงขลาวิทยาคม สงขลา ชีววิทยา 

153 นางสาว พรรณภษา ศรีละบุตร พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 
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154 นางสาว ธนพร อัคคีสุวรรณ สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธานี เคม ี

155 นาย ณัฐวุฒิ ถาวรนุรักษ หัวไทรบำรุงราษฎร นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

156 นางสาว ธนภรณ ทองเจือเพชร หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

157 นาย พีรพัฒน บัวขาว คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ยะลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

158 นางสาว ฐิติกาญจน ชวยรอดหมด สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

159 นางสาว นพรดา แกวคงบุญ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

160 นางสาว ชนิกาญจน ลูกเหล็ม หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

161 นาย อรีฟ สาแม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เคม-ีชีววิทยาประยุกต 

162 นางสาว สุภาวด ี สุขวิสุทธ์ิ ศรียาภยั ชุมพร คณิตศาสตร 

163 นางสาว ณัฐฐินันท รานเสยีง กางปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 

164 นางสาว ปานประดับ เถ่ือนศร ี รัษฎา ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

165 นางสาว จรวยพร โอนิกะ สตรีพัทลุง พัทลุง เคม-ีชีววิทยาประยุกต 

166 นาย อัฐพล ทองคำ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

167 นาย แวอาดิล แวสะมาแอ ดรุณศาสนวิทยา ปตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร 

168 นาย ธราธร รังสฤษฏวีระโชต ิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล 

สตูล คณิตศาสตร 

169 นางสาว ประภาศิร ิ แปนศรีนวล ธิดาแมพระ สุราษฎรธานี วิทยาศาสตร 

170 นาย ทรงพล พรหมแกว แจงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 

171 นาย อุซามะฮ บาโด นราธิวาส นราธิวาส เคม ี

172 นางสาว ชนาภา หอมละมุล ทัพราชวิทยา สระแกว เคม ี

173 นางสาว อรุณพิศ  เพชรขาว พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

174 นางสาว นวินดา นมรักษ สตรีพัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 

175 นาย เนาวาฟ เจะเลาะ สามารถดีวิทยา ปตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร 

176 นาย ภูมิรัฐ แซอุย ทุงสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

177 นาย ศุภกฤต ประไพ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

178 นางสาว รุงทิวา ประสพแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา ชีววิทยา 

179 นางสาว สุกัญญา ถาวรจิตต พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา ชีววิทยา 

180 นางสาว พัณณติา ศรีวทัญ ู หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววิทยา 

181 นาย อธิวัตติ์ ไชยฤกษ สุราษฏรธานี๒ สุราษฎรธานี วิทยาการคอมพิวเตอร 

182 นางสาว ธนัญญา ชูชวย ควนเนียงวิทยา สงขลา จุลชีววิทยา 

183 นางสาว วันดี บิลหมดั สงเสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ สงขลา เคม ี

184 นางสาว เปรมกมล จงจิตร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคม ี

185 นางสาว อมรกานต สุวรรณชนะ พิมานพิทยาสรรค สตูล เคม ี

186 นาย ธนาวิชญ ทองคุปต คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

187 นาย ฮานีฟ ดอเหลาะ อัตตัรกียะหอิสลามียะห นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 
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188 นางสาว พัณณติา อินนุรักษ กงหราพิชากร พัทลุง คณิตศาสตร 

189 นางสาว ศศิกาญจน ศรีแกว พิมานพิทยาสรรค สตูล เคม ี

190 นางสาว ศศิชา ประดิษฐ หวยยอด ตรัง เคม ี

191 นาย ปวิชชญา แซอุย หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

192 นาย ทัตเทพ แดงลาด สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 

193 นาย ณัฏฐฐศลิป ชูภาพเอกศิลป พลวิทยา สงขลา ฟสิกส 

194 นางสาว สุภาวด ี สองส ี ทุงสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 

195 นางสาว ฑริตา อินทัสโร เทศบาล5 (วัดหวัปอมนอก) สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

196 นางสาว ชมัยพร บุญนิตย ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

197 นางสาว ชุติมา พลบุญ หวยยอด ตรัง เคม ี

198 นางสาว ภาวินี ทองสงโสม สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

199 นาย กฤติน สมบูรณดำรงกุล สุไหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

200 นาย อนุศิษฏ อาบูบาเกอร นูรุลอิงซานมลูนิธิ ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร 

201 นางสาว นูรบิสม ี สานิ มูฮัมมาดียะห ปตตานี ชีววิทยา 

202 นาย นัทธพงศ เตละกุล พัทลุง พัทลุง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ใหผูผานการสอบสัมภาษณ ดำเนินการตอไปนี้
1.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตน

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

2. 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) 

3. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข

ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  3.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 

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


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

(ดร.กิติพล  นวลทอง) 
 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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