
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
ภายใตชื่อโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2566 ซึ่งไดดำเนินการสอบสัมภาษณในวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 ไปแลวนั้น จึงขอประกาศรายชื่อเปนผูผาน
การสอบสัมภาษณตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

1 นางสาวศุทธนิี คาของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่ จุลชีววิทยา 

2 นายปฏิภาณ แสนบุราณ แสงทองวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

3 นางสาวกมลวรรณ นาคสวสัดิ ์ สวนศรีวิทยา ชุมพร ชีววิทยา 

4 นางสาวศิริพัตรา ลักษณะวิมล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่ วิทยาศาสตร 

5 นายณัฐพงศ แซเฮา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต ฟสิกส 

6 นายเดนชัย ชุมแกว ทุงสง นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

7 นางสาวนุชนารถ ชวยกลับ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา จุลชีววทิยา 

8 นางสาวนันธิกานต นิรภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

9 นางสาวศิรดา นุมนอย มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

10 นางสาวเรวดี คงเยน็ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

11 นายภควัต หนสูีคง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา ชีววิทยา 

12 นางสาวปรียาภรณ แกวนก มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

13 นายสรรเพชญ เฉลิมภพ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา ชีววิทยา 

14 นายทรงทรัพย แกวพรหม หาดใหญวิทยาลัย สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

15 นางสาววรากร เวชศาสตร มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

16 นางสาวนฤพร มณีเนียม คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 

17 นางสาวรุงกิรติ ขุนฤทธิ์เอียด อำมาตยพานิชนุกูล กระบี ่ คณิตศาสตร 

18 นางสาวลัลลดา ริกันต คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 

19 นางสาวนาถฤดี ดลหมาน มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี เคมี-ชีววิทยาประยุกต 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

20 นายบัญญพนต จันทรสมมิตร คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

21 นางสาวพชิชา เพชรกาฬ พิมานพิทยาสรรค สตูล เคมี 

22 นายชยาวชัร มะโนสนีย หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

23 นายกฤติพงษ กรแกว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต ฟสิกส 

24 นางสาวปุณยาพร เพ็ชรสวุรรณ สะเดา (ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ) 

สงขลา วิทยาศาสตร 

25 นางสาวภูริชญา ไวงาน มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี เคมี-ชีววทิยาประยกุต 

26 นางสาวจีรภัทร พิกุลทองอำไพ ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา เคมี 

27 นายกิตติธชั รักษาพล ทุงสง นครศรีธรรมราช เคมี 

28 นางสาวธมลวรรณ วงษนาศรี อำมาตยพานิชนุกูล กระบี ่ คณิตศาสตร 

29 นางสาวณฐัติญา เขียวราย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร
ธาน ี

สุราษฎรธาน ี เคมี 

30 นางสาวฮาฟเซาะห อาแว แสงธรรมวิทยา นราธิวาส เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

31 นางสาวณฐติา เรืองพุทธ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

32 นางสาวปภาพนิท พีรฉัตรปกรณ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

33 นางสาวรัตนาวดี จารุมณ ี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ฟสิกส 

34 นายหัสฒิสรร สถิรพันธุ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วัสดุศาสตร 

35 นางสาววนัซัลซาบลี แปเฮาะอีเล คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา ชีววิทยา 

36 นางสาวบรรธิตา ไชยสทิธิ ์ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา จุลชีววทิยา 

37 นางสาวณัฐติญา นันทา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

38 นางสาวดวงตะวนั ศรีทอง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา ชีววิทยา 

39 นางสาวกชพร แซวอง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 

40 นางสาวอภิสรา เกียรติไพบลูย คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 

41 นางสาวฐิตาพร ศรีโอสถ ตะโหมด พัทลงุ เคมี 

42 นางสาวนูรดิสรา ปูเตะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส เคมี-ชีววิทยาประยุกต 

43 นางสาวอนนัญตา บรรพโคตร สตรีนนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยชีีวภาพ 

44 นางสาวธนกาญจน ศิริภักดิ ์ อำมาตยพานิชนุกูล กระบี ่ เคมี 

45 นายไอศูรย แซซ่ำ เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา เคมี 

46 นายจิรายุส ตนัชูพานชิย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต เคมี 

47 นางสาวศิริยากร ชุมขุน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

48 นางสาวนิชนันท รักไทย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

49 นายณัฐกิจ พฒันปรีชาเสถียร เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

50 นางสาวชวิศา หอยแกว ทุงสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

51 นางสาวสุพัชญาณ แซดาน พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เคมี 

52 นางสาวเมธาวดี สุขหรรษา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 

สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

53 นางสาวณัฐชพร แซจิว มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

54 นางสาวธีรจฑุา วองภาณุสกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 

สตูล เคมี 

55 นางสาวบุษกร มณีฉาย สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

56 นางสาวฐานิตา บญุณรงค วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

57 นายชานนท เหมนะ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 

58 นายภูริณัฐ ปราบณรงค หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา จุลชีววทิยา 

59 นางสาวพมิพพิชชาญ พรรณราย วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

60 นางสาวเสาวลักษณ ฉวนกลิ่น ตะโหมด พัทลุง วัสดุศาสตร 

61 นางสาวยมลภัทร ชุมสุข สุราษฎรพิทยา สุราษฎรธาน ี จุลชีววทิยา 

62 นางสาวฟาตีนะห มะมิงซ ี แสงธรรมวิทยา นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร 

63 นางสาววิมลสิริ จันทรทิตย คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

64 นางสาวภัทฑิรา แปโค ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา วิทยาศาสตร 

65 นางสาวชนิกานต ประสิทธิ์เจริญพร สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

66 นางสาวกัญญาวีร อินทรยัง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 

67 นางสาวณชิาภัทร ธรรมชาต ิ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววทิยา 

68 นายเวชพสิิฐ วิวชัชะนะ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ฟสิกส 

69 นางสาวชญานิษฐ กิตตปิระภานนัท วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา ฟสิกส 

70 นายวงศธร เทอดสุวรรณ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

71 นายมนตมนสั ลิ้มสิริสกุล หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร 

72 นางสาวกัญญาณัฐ สมงิแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 

สตูล เคมี 

73 นางสาวเบญจาพร สีตะพงค วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 

74 นายชนาธิป เชาวพอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

75 นางสาวเฉลิมลักษณ พลิกหิน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา วิทยาศาสตร 

76 นายวีรวชิญ โชติกะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ฟสิกส 



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

77 นายพีรภาส รังสฤษฎวีระโชต ิ มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

78 นางสาวนิโรบล ปต ิ นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สงขลา คณิตศาสตร 

79 นายกิตติวิทย สุขใส หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

80 นายชยานันต โปอินทร มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

81 นายปฏิภาณ รามวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 

สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร 

82 นางสาวญาณิศา บุญศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุราษฎรธาน ี

สุราษฎรธาน ี เคมี 

83 นางสาววรรษมน บุญยงั สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 

84 นางสาวชนัญชิดา อินยอด ตะโหมด พัทลุง วัสดุศาสตร 

85 นายภาณพุงศ เฉตาไพย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

86 นายศิวกร พลภักด ี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่ กระบี ่ เทคโนโลยชีีวภาพ 

87 นางสาวกันตฤทัย ชารีวงศ ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา จุลชีววทิยา 

88 นางสาวกมลพร แกวมณ ี พนมเบญจา กระบี ่ ชีววิทยา 

89 นางสาวธัญชนก นาคสวุรรณ ทุงสง นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

90 นายธีรจุฑา ศรีวรานนท เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร 

91 นายพสิิษฐ พรรณราย พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร 

92 นางสาวสลินดา ณ รังษ ี ตะโหมด พัทลุง ฟสิกส 

93 นางสาวปกฉัตร มัทธวกาญจน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา วิทยาศาสตร 

94 นางสาวนภัสสร ขุนพรหม คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา เทคโนโลยชีีวภาพ 

 
 

2. ใหผูผานการสอบสัมภาษณ ดำเนินการตอไปนี ้
    2.1 สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตน

กอน (กรณีที่ยังไมไดสมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ในระหวาง วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2566  มิเชนนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
              2.2 ผูที่ไดยืนยันสิทธิเ์ขาศึกษาในระบบTCAS แลว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเวนแตไดรับอนุมัติใหสละสิทธิ์ได 
ตามชวงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผานระบบ TCAS) 
 

      3. 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) 
 

           4. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
               4.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร ขอกำหนด และเงื่อนไข 
ของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

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


                       

               4.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด 
  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
            

      

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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