
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อ โครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 

  ---------------------------------------------- 
 ตามที่คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ตามโครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2566   
ซึ่งไดดำเนินการสอบสัมภาษณในวนัเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 ไปแลวนั้น จงึขอประกาศรายชื่อเปนผูผานการสอบสัมภาษณ  ตาม
รายชื่อดังตอไปนี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

1 นายพนังกาญจน บษุบก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

2 นายปฏิภาณ แสนบุราณ แสงทองวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

3 นายสุภกิณห ก่ิงพะโยม สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

4 นายธรรมธรณ บลูภิบาล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

5 นางสาวปวีณลดา แกวศรี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

6 นางสาวบุญธิดา ศรีเพ็ชร ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

7 นายธรรมธร คณานุรักษ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี คณิตศาสตร 

8 นางสาวพิมพลภัส ชูจิตร ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

9 นายธีรวชิ ทองคำแท สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง คณิตศาสตร 

10 นางสาวกนษิฐา ธปูนำ้คำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด คณิตศาสตร 

11 นางสาวธนัชชา ทองเอียบ วิเชียรมาต ุ ตรัง คณิตศาสตร 

12 นางสาวเบญญาภา ตันสกุล ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา คณิตศาสตร 

13 นายฤกษสม ชูเกิด พรศิริกุล ตรัง คณิตศาสตร 

14 นายนรวิชญ มาลีวัด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล คณิตศาสตร 

15 นางสาวณฐัณิชา ชายเกตุ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

16 นางสาวณีรนุช รัตนโชตโิญ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

17 นางสาวอัลวาณ ีชวงชนุสอง เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี คณิตศาสตร 

18 นางสาวธนัชชา ทองรักษ สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

19 นายธวชัชัย คชเวช สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

20 นายธเนศพล พระคุณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

21 นายกรวิชญ เหลาทวีสุข พิชัยรัตนาคาร ระนอง คณิตศาสตร 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

22 นางสาวธติพิร นันทรัตน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

23 นายธวชั สมมิตร ลำทบัประชานุเคราะห กระบี ่ คณิตศาสตร 

24 นางสาวจิรารัตน ธรรมรัตน หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา คณิตศาสตร 

25 นางสาวฐิตาพร ศรีโอสถ ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

26 นางสาวบูชิตา ฉิมรักษ สตรีพัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

27 นางสาววรกานต ผลเเกว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต คณิตศาสตร 

28 นายยามาล อุเจะ ควนโดนวิทยา สตูล คณิตศาสตร 
 

1. ใหผูผานการสอบสัมภาษณ ดำเนินการตอไปนี ้
         1.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตน
กอน (กรณีที่ยังไมไดสมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ในระหวาง วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566  มิเชนนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
              1.2 ผูที่ไดยืนยันสิทธิเ์ขาศึกษาในระบบTCAS แลว จะถูกตัดสทิธิ์การสมัครในรอบถัดไปเวนแตไดรับอนุมัติใหสละสิทธิ์ได 
ตามชวงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผานระบบ TCAS) 
      2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กำหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 13 กุมภาพันธ  2566  ผานทางเว็บไซต 
https://entrance.psu.ac.th และ http://www.regis.sci.psu.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพทที่  ศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ 
โทรศัพทหมายเลข (074) 289255 - 58  (ในวันและเวลาราชการ) 
           3. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
               3.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข 
ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
               3.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565           
     

                        

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                             รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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