
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผูผ้่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ตามโครงการ "ส่งเสริมผู้มีศกัยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science)" ประจำปกีารศึกษา 2566 

 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการ "ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์  
(High Science)" ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ 
ผ่านการคัดเลือก จำนวน 53 คน ตามรายนาม ดังนี้  

 

กลุ่มท่ี ๑ ไดทุ้นสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาวกชมน  บุญชูดำ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 
2 นางสาวกรรณิกา  ไหมคง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 
3 นางสาวนฤภร  บุญศิริ สุไหงโกลก นราธิวาส 
4 นางสาวนัจญมา  ด่านเท่ง พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 
5 นางสาวนันท์นภัส  ดำชู ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 
6 นางสาวปิยณัฐ  ชูเก็น อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง 
7 นางสาวปิยธิดา  สีปานะ นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา 
8 นางสาวรวิสรา  คงพรหม มอ.วทิยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
9 นางสาวสุธาสินี  ศรีพรหม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

10 นางสาวสุธิษา  ดอกกะฐิน ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี 
11 นางสาวสุพิชชา  อทินโณ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 
12 นางสาวสุภาภรณ์  ทรัพย์ศิริสกุล เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา 
13 นายกรินทร์  แก้วนพรัตน์ สตรียะลา ยะลา 
14 นายภูรินทร์  วงค์ตั้นหิ้น ตะโหมด พัทลุง 
15 นายรณชัย  ทองไฝ นาทวีวิทยาคม สงขลา 

 

เงื่อนไขการรับทุน กลุ่มท่ี 1  
    ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า  และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป  
โดยมีเงื่อนไข จะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://regis.sci.psu.ac.th/images/doc/announcement/2566/66-1-2-High_SCIENCE.pdf
https://regis.sci.psu.ac.th/images/doc/announcement/2566/66-1-2-High_SCIENCE.pdf
https://regis.sci.psu.ac.th/images/doc/announcement/2566/66-1-2-High_SCIENCE.pdf
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  กลุ่มท่ี 2  ไดทุ้นสนับสนุน ค่าหอพัก 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาวกชกร  ช่อมณี สตรียะลา ยะลา 
2 นางสาวกนกพรรณ  ทองงาม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 
3 นางสาวกัญญานุช  พรหมแก้ว นาทวีวิทยาคม สงขลา 
4 นางสาวจิรัญญา  จันทร์เกื้อ นาทวีวิทยาคม สงขลา 
5 นางสาวจิราวรรณ  จันทร์เพ็ง สตรียะลา ยะลา 
6 นางสาวซิลมีย์  กาเจ ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา 
7 นางสาวทิตารัตน์  ทองเกื้อ ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล 
8 นางสาวธวัลกร  โหยชุม สตรียะลา ยะลา 
9 นางสาวธวัลรัตน์  กาลธิโร หาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 

10 นางสาวฟาร์รีดา  อิสลาม สตรียะลา ยะลา 
11 นางสาวมณฑิตา  พงษ์อภัย พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 
12 นางสาวรอยมีย ์ ดาแม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
13 นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณรักษา เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา 
14 นางสาวรุสมาเรีย  พรหมทอง ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 
15 นางสาววชิราภรณ์  แซ่ลิ่ม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สงขลา 
16 นางสาววริศรา  เมียนแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
17 นางสาววิภารัตน์  หวันกะเหรม ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 
18 นางสาวแวรูวัยดา  แวมายอ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
19 นางสาวสุธินันท์  อินทรสงเคราะห์ นาทวีวิทยาคม สงขลา 
20 นางสาวอนุสรา  เหมบุตร คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 
21 นางสาวอาซีซ๊ะห์  หมะบ๊ะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
22 นางสาวฮานาน  สาแล สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 
23 นางสาวฮุสนา  บอซู ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
24 นายณัฐวุฒิ  พรทอง สตรียะลา ยะลา 
25 นายพรรษกร  เยาวรางกูล นราธิวาส นราธิวาส 
26 นายพีรภัทร  วงษ์เลิศ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 
27 นายสถาพร  สีพุฒทอง สตรียะลา ยะลา 

   
  เงื่อนไขการรับทุน กลุ่มท่ี 2  
      ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า  และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป  
  โดยมีเงื่อนไข จะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา   
  (ค่าหอพักตามจ่ายจริงสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  และไม่เกิน 1,200 บาท/เดือน) 
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   กลุ่มท่ี 3  ไม่มีทนุสนับสนุน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นางสาวธนวรรณ  ปุริโต สตรียะลา ยะลา 
2 นางสาวสุภัสสรา  รัตนเรืองสี วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 
3 นางสาวณชิา  สงทิพย์ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 
4 นางสาวการีมะห์  เจะแล๊ะ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
5 นางสาวมณฑกานต์  ช่วยบำรุง นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา 
6 นางสาวซาบีตะฮ์  ปูหยัง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล 
7 นางสาวสุธาสิณี  วิรุลศรี สภาราชินีจังหวัดตรัง ตรัง 
8 นางสาวนูรอยฮาน  กะลูแป ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
9 นางสาวฟิตรี  สะมาแอ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 

10 นางสาวอริศรา  ทองมาตร เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา 
11 นางสาวธนพร  แซ่โหง่ สตรียะลา ยะลา 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้นยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing house) ได้ในวันที่  

7-8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  ผ่านเว็บไซต์ http://student.mytcas.com และติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th ได้ในวันที ่13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  16  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6    
         

                        
           

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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