
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อโครงการ “Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย” ประจำปการศึกษา 2565 (รอบ 4) 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ“Sci Seed สานฝน คนพันธุวิทย”ประจำปการศึกษา 2565 (รอบ 4)  
ซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลวนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

ลำดับ
ที่ 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

1 นาย อิทธิพล เอียงไธสง เขาฉกรรจวิทยาคม สระแกว วิทยาศาสตร 

2 นางสาว ลลิลดา ชมเพ็ญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร 

3 นาย ธนภัทร รัตนสังข เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี วิทยาศาสตร 

4 นาย รัชชานนท กุลภัทรากร สะเดา (ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ) 

สงขลา วิทยาศาสตร 

5 นางสาว ชญานิศ วรดี กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

6 นางสาว ปยวล ี ใจซื่อดี รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ตรัง วิทยาศาสตร 

7 นางสาว ฟาติณ ตาเยะ ศิริราษฏรสามัคคี ปตตาน ี วิทยาศาสตร 

8 นางสาว ฐานิสา ยาวิเริง เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาศาสตร 

9 นางสาว ธารทิพย เขียดทอง หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา 

สงขลา วิทยาศาสตร 

10 นางสาว สุไรณา ผุดผอง ดีนูลอิสลาม สงขลา วิทยาศาสตร 

11 นางสาว สุทธิดา ผอมเก้ือ ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) สตูล วิทยาศาสตร 

12 นางสาว สุชาดา สิงหเทพ หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา วิทยาศาสตร 

13 นางสาว มาตาฮารี สันติเพชร มุสลิมสนัตธิรรมมูลนิธ ิ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

14 นางสาว จุฑารัตน บังหมัด สงขลาวทิยาคม สงขลา วิทยาศาสตร 

15 นางสาว นิสรีน ฮายบีิลัง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธ ิ สตูล วิทยาศาสตร 

16 นาย วงศบรรดิษฐ โสธะโร มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร 

17 นาย สรวิชญ บุญธรรม สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

18 นาย ภีม สังขศิลปชัย ดาวนายรอย สงขลา วิทยาศาสตร 

19 นาย ปวริศร คงชวย สตูลวิทยา สตูล วิทยาศาสตร 

20 นางสาว ชนิกานต ไชยประเสริฐ สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

21 นางสาว จิรัญญา ดินเตบ กำแพงวิทยา สตูล วิทยาศาสตร 

22 นาย อูดีบ แม พัฒนาศาสตรมลูนิธ ิ สงขลา วิทยาศาสตร 



                       

ลำดับ
ที่ 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

23 นางสาว มาดีนะ บิลหมุด สงเสริมวิทยามลูนิธ ิ สงขลา วิทยาศาสตร 

24 นางสาว อารียา สังขาว อิสมาอีลียะหมูลนธิ ิ ตรัง วิทยาศาสตร 

25 นางสาว พลอยพิศุทธิ ์ เชาวกีรติกุล เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาศาสตร 

26 นาย วิไลลักษ วงฮาด โนนแดงวิทยาคม มหาสารคาม วิทยาศาสตร 

27 นางสาว พัชรมัย พวงแกว เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาศาสตร 

28 นางสาว เมศิฏา ทองนุย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี วิทยาศาสตร 

29 นางสาว กุลกนิษฐ ศรีรอด ปากพะยนูพิทยาคาร พัทลุง วิทยาศาสตร 

30 นางสาว พฤกษา สุระคำแหง มอ.วิทยานุสรณ สงขลา วิทยาศาสตร 

31 นางสาว ธัญวรรณ กุลบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ชลบุรี วิทยาศาสตร 

32 นางสาว ณิชญา แซตั้ง เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาศาสตร 

33 นางสาว วนัสรา แสงมณ ี คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎรธาน ี วิทยาศาสตร 

34 นาย ไซดอามีร สะเอ็ดยามี ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา วิทยาศาสตร 

35 นางสาว สุนิตา ควนวิไล วิเชียรมาต ุ ตรัง วิทยาศาสตร 

36 นาย อรีฟน ภิบาล คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

37 นางสาว โสรยา ลาหมัน ลำไพลศานติวิทย สงขลา วิทยาศาสตร 

38 นาย อลิฬร อุเซ็น ตารเบียตุลวาตันมลูนิธ ิ ยะลา วิทยาศาสตร 

39 นางสาว พิมพชนก แกวหวย สุราษฎรธานี 2 สุราษฎรธาน ี วิทยาศาสตร 

40 นางสาว ปรารถนา สามะ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ สงขลา วิทยาศาสตร 

41 นางสาว ชาฮดีา หะยีสะมะแอ พัฒนาวิทยา ยะลา วิทยาศาสตร 

42 นางสาว ภัทรลดา จันทรอินทร หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล
กันยา 

สงขลา วิทยาศาสตร 

43 นางสาว ชุติมา ดวงจันทร สตรีระนอง ระนอง วิทยาศาสตร 

44 นางสาว ปยะธิดา พราหมณช ู ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

45 นางสาว กัณฐิกา ศรีสวัสดิ ์ นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา วิทยาศาสตร 

46 นางสาว พลอยชมพ ู โชติพชิัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร ยะลา 

ยะลา วิทยาศาสตร 

47 นาย ฟาริซ หลังเมือง พิมานพิทยาสรรค สตูล วิทยาศาสตร 

48 นาย ตารมีซี ป แสงธรรมวิทยา นราธิวาส วทิยาศาสตร 

49 นางสาว ฮูไซนะห เจะเลาะ ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา วิทยาศาสตร 
 
1. ใหผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวทิยาศาสตร ดำเนินการตอไปนี ้

         1.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตน
กอน (กรณีที่ยังไมไดสมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ในระหวาง วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565  มิเชนนั้นจะถือวาสละ
สิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
              

      2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กำหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 13 มิถุนายน  2565  ผานทางเว็บไซต 
https://entrance.psu.ac.th และ http://www.regis.sci.psu.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพทที่  ศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ 
โทรศัพทหมายเลข (074) 289255 - 58  (ในวันและเวลาราชการ) 

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


                       

 

           3. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
               3.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข 
ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
               3.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 
 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
                                 
                         

             

                                                               (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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