
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อ โครงการสงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science)  

ประจำปการศึกษา 2565 

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

 ตามที่คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ตามโครงการสงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science) ประจำป
การศึกษา 2565 ซึ่งไดดำเนินการสอบสัมภาษณในวนัเสารที่ 15 มกราคม 2565 ไปแลวนั้น จึงขอประกาศรายชื่อเปนผูผานการ
สอบสัมภาษณ  ตามรายชื่อดังตอไปนี ้
  

กลุมที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ติดอยูในอันดับ 1 - 10% ของโรงเรียน เขาศึกษา
โดยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา (สนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะการศึกษา 4 ป) 
 

ลำดับ
ที่ 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

1 นางสาว   อรวี   จันทรสุริวงษ   ควนเนียงวิทยา   สงขลา  วิทยาศาสตร 

2 นางสาว   ธรรมภัสฑ   เธียรวุฒิกานต   วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช  

 นครศรีธรรมราช  วิทยาศาสตร 

3 นางสาว   กัลยกร   สุขธร   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   สงขลา  วิทยาศาสตร 

4 นาย   ไชยพฒัน   พันธุเสน   พะตงประธานคีรีวัฒน   สงขลา  วิทยาศาสตร 

5 นาย   กีรติ   ชุมประมาณ   สตรีพัทลุง   พัทลุง  วิทยาศาสตร 

6 นาย   ภัคคภูม ิ  จินดาเดช   สุราษฎรพิทยา   สุราษฎรธานี  วิทยาศาสตร 

7 นางสาว   พิณทิพย   สุวรรณพิพัฒน   วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   สงขลา  วิทยาศาสตร 

8 นางสาว   ฟารีซาน   สลาเมาะ   ตารเบียตุลวาตันมลูนิธิ   ยะลา  วิทยาศาสตร 

9 นาย   อนิรุทธ   ยุทธกาศ   มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ   นครศรีธรรมราช  วิทยาศาสตร 

10 นางสาว   ธาลินี   เชื่อสงา   มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ   นครศรีธรรมราช  วิทยาศาสตร 

11 นางสาว   ฮูดา   เพอสะเเละ   ประทีปศาสน   นครศรีธรรมราช  วิทยาศาสตร 

12 นาย   ฟาริส   หลังเศษ   วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  

 สตูล  วิทยาศาสตร 

13 นางสาว   ญาณิศา   ธรรมโสภณ   สตรียะลา   ยะลา  วิทยาศาสตร 

14 นางสาว   กัญญวรา   คงจำรูญ   มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา   สงขลา  วิทยาศาสตร 

15 นาย   กฤติน   สมบูรณดำรงกุล   สุไหงโกลก   นราธิวาส  วิทยาศาสตร 

16 นางสาว   มุมินะห   มะเซ็ง   สามารถดีวิทยา   ปตตาน ี วิทยาศาสตร 
 

เงื่อนไข การรับทุนสนบัสนนุการศึกษา การสนับสนนุคาธรรมเนียมการศึกษา จะไดรับการสนบัสนนุในภาค
การศึกษาแรกเขา และสำหรับการไดรับการสนับสนนุในภาคการศึกษาถัดไปโดยมีเงื่อนไข จะตองได GPAX ไมต่ำกวา 3.00  
ในแตละภาคการศึกษา 



                       

กลุมที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ติดอยูในอันดับ 11 - 20% ของ โรงเรียน  
เขาศึกษาโดยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา (สนับสนุนคาหอพักตลอดระยะการศึกษา 4 ป) 
 

ลำดับ
ที่ 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

1 นางสาว   พลอยไพลนิ   หมาดอุมา   พิมานพิทยาสรรค   สตูล  วิทยาศาสตร 

2 นางสาว   พิชามญช   วิชัย   วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร  

 มุกดาหาร  วิทยาศาสตร 

3 นาย   วชิรวิทย   ก้ิมเสง   เทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก   สงขลา  วิทยาศาสตร 

 
เงื่อนไข การรับทุนสนบัสนนุการศึกษา การสนับสนนุคาหอพักจะไดรับการสนบัสนุนในภาคการศึกษาแรกเขาและสำหรับ
การไดรับการสนับสนนุในภาคการศึกษาถัดไปโดยมีเงื่อนไขจะตองได GPAX ไมต่ำกวา 2.75 ในแตละภาคการศึกษา 

 
กลุมที่ 3  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แตไมไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา 

  
ลำดับ

ที่ 
คำ

นำหนา 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

1 นางสาว   วรฤทัย   ชวยแกว   สตรีพัทลุง   พัทลุง  วิทยาศาสตร 

 
1. ใหผูผานการสอบสัมภาษณ ดำเนินการตอไปนี ้

         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 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวดัและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข 
ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
               3.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2565 
                

                        

          (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                               รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบตัิการแทน 
                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

0008 ลว. 18 มกราคม 2565 
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