ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปีการศึกษา 2565 (รอบ 1/1)
ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดรับสมัครและคัดเลื อกบุคคลเพื่อเข้า ศึกษา ภายใต้ โ ครงการ
รั บ นั ก ศึ ก ษาโดยวิ ธี พิ เ ศษ โครงการบั ณ ฑิ ต อุ ต สาหกรรมเกษตรศรี ต รั ง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 นั้ น
บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี สิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ
นางสาวธนิดา
นางสาวนชิยา
นางสาวพิชกานต์
นางสาวสุจินันท์
นางสาวสุวภัทร
นางสาวพิมพิศา
นางสาวกนกพร
นางสาวศศิธร
นางสาวสุริยาพร
นางสาวฟีรฮานา
นางสาวปภัสสร
นางสาวตัสนีม
นางสาวลักษิกา
นางสาวกมลพรรณ
นางสาวญาณิน
นางสาวจิรชญา
นางสาวมุนา
นางสาวศศิพิมพ์
นางสาวนริตา

สน. 10901
สกุล
เกียรติกมลชัย
เวชรังษี
จันทร์จะนะ
ทองน้อย
บุญทอง
ชนะภักดี
เครือจันทร์
รักฟ้อน
ทองฤกษ์
รูปธรรม
ช่วยเกิด
เต๊ะปูยู
จิตรักไทย
เขียวเหลือ
นิลพันธ์
ทองแทน
แหละตี
มณีรัสยากร
บิลหมัด

-2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ชื่อ
นางสาวณญาดา
นางสาวนูรอัยมี่
นางสาวอรุณรัศมี
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวผกามาศ
นางสาวกรสิกานต์
นายศุภวิชญ์

สน. 10901
สกุล
ลักษณะวงศ์
เบ็ญสนิ
ศรีสุข
สุวรรณมณี
ธรรมวาโร
แซ่เตียว
พานิช

สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
1.
2.

ชื่อ
นางสาวศุพัสน์นันท์
นางสาวเสาวลักษณ์

สน. 10902
สกุล
สุภาพเจริญกุล
สุขมาก

หมายเหตุ ลาดับรายชื่อไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนการสอบคัดเลือกแต่ประการใด
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดาเนินการดังนี้
สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนก่ อ น และด าเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ในระหว่ า งวั น ที่ 7 - 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ของสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดาเนินการสละสิทธิ์ในระบบ
ของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ท ธิ์เ ข้ าศึ ก ษา ในวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ผ่ า นทางเวปไซต์
http://entrance.psu.ac.th/ หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ที่ งานการจั ด การศึ ก ษา คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ 0 7428 6316

