
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อโครงการสงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science) 

ประจำปการศึกษา 2565 

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

ตามที่คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน     

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ตามโครงการสงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวทิยาศาสตร (High Science)  ประจำป

การศึกษา 2565 ไปแลวนัน้  

บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
สอบสัมภาษณ จำนวน 24 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 15 มกราคม 2565 และเร่ิมสอบสัมภาษณ เวลา 
09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี้  
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  ชพลวชิญ   โชคตระกูลเกียรติ  สุไหงโกลก  นราธิวาส วิทยาศาสตร 

6 นาย  กีรติ  ชุมประมาณ  สตรีพัทลุง  พัทลุง วิทยาศาสตร 

7 นาย  ภัคคภูม ิ  จินดาเดช  สุราษฎรพิทยา  สุราษฎรธานี วิทยาศาสตร 

8 นางสาว  พิณทิพย  สุวรรณพิพัฒน  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา วิทยาศาสตร 

9 นางสาว  ฟารีซาน  สลาเมาะ  ตารเบียตุลวาตันมลูนิธิ  ยะลา วิทยาศาสตร 

10 นางสาว  สุนิสา  อุสมา  พิมานพิทยาสรรค  สตูล วิทยาศาสตร 

11 นางสาว  สิริยากรณ  นาชยัภูมิ  คอนสวรรค  ชัยภูมิ วิทยาศาสตร 

12 นาย  อนิรุทธ  ยุทธกาศ  มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ  นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

13 นางสาว  ธาลินี  เชื่อสงา  มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ  นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

14 นางสาว  พลอยไพลนิ  หมาดอุมา  พิมานพิทยาสรรค  สตูล วิทยาศาสตร 

15 นางสาว  ฮูดา  เพอสะเเละ  ประทีปศาสน  นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

16 นาย  ฟาริส  หลังเศษ  วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  

 สตูล วิทยาศาสตร 

17 นางสาว  ญาณิศา  ธรรมโสภณ  สตรียะลา  ยะลา วิทยาศาสตร 

18 นางสาว  กัญญวรา  คงจำรูญ  มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา  สงขลา วิทยาศาสตร 

19 นาย  กฤติน  สมบูรณดำรงกุล  สุไหงโกลก  นราธิวาส วิทยาศาสตร 



ลำดับ
ที่ 

คำ
นำหนา 

ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด ประเภทวิชา 

20 นางสาว  วรฤทัย  ชวยแกว  สตรีพัทลุง  พัทลุง วิทยาศาสตร 

21 นางสาว  พิชามญช  วิชัย  วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร  

 มุกดาหาร วิทยาศาสตร 

22 นางสาว  มุมินะห  มะเซ็ง  สามารถดีวิทยา  ปตตาน ี วิทยาศาสตร 

23 นางสาว  ฮัซซูนา  มัจฉา  สตูลวิทยา  สตูล วิทยาศาสตร 

24 นาย  วชิรวิทย  ก้ิมเสง  รร.เทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  สงขลา วิทยาศาสตร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงคจะเขา
ศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ

2. ขอใหเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรายงานตัวในการสอบสัมภาษณ
3. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตั้งชื่อตนเองตาม column Participant ที่ไดระบุในเอกสารแนบ
4. ขอใหนักเรียนศึกษาคูมือแนะนำการสอบสัมภาษณออนไลนผานโปรแกรม ZOOM Meetings (เอกสารแนบ)

ประกาศ  ณ  วันที่   10   มกราคม  พ.ศ. 2565 

         (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
 รองคณบดีฝายกิจการพเิศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร          



(เอกสารแนบ) 
โครงการสงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science) 

ประจำปการศึกษา 2565  
วันเสารที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  

การสอบสัมภาษณออนไลน 

ROOM ID: 999-001-8103  
Link ID: https://zoom.us/j/9990018103

ลำดับที ่ คำนำหนา ชื่อ สกุล Participant เร่ิมเวลา Join 
Zoom 

1 นางสาว  อรวี  จันทรสุริวงษ H-sci-1-อรวี 09.00 น. 

2 นางสาว  ธรรมภัสฑ  เธียรวุฒิกานต H-sci-2-ธรรมภัสฑ 09.00 น. 

3 นางสาว  กัลยกร  สุขธร H-sci-3-กัลยกร 09.05 น. 

4 นาย  ไชยพฒัน  พันธุเสน H-sci-4-ไชยพัฒน 09.05 น. 

5 นาย  ชพลวชิญ   โชคตระกูลเกียรต ิ H-sci-5-ชพลวิชญ 09.10 น. 

6 นาย  กีรต ิ  ชุมประมาณ H-sci-6-กีรติ 09.10 น. 

7 นาย  ภัคคภูม ิ  จินดาเดช H-sci-7-ภัคคภูมิ 09.15 น. 

8 นางสาว  พิณทิพย  สุวรรณพิพัฒน H-sci-8-พิณทิพย 09.15 น. 

9 นางสาว  ฟารีซาน  สลาเมาะ H-sci-9-ฟารีซาน 09.20 น. 

10 นางสาว  สุนิสา  อุสมา H-sci-10-สุนิสา 09.20 น. 

11 นางสาว  สิริยากรณ  นาชยัภูมิ H-sci-11-สิริยากรณ 09.25 น. 

12 นาย  อนิรุทธ  ยุทธกาศ H-sci-12-อนิรุทธ 09.25 น. 

13 นางสาว  ธาลิน ี  เชื่อสงา H-sci-13-ธาลิน ี 09.30 น. 

14 นางสาว  พลอยไพลนิ  หมาดอุมา H-sci-14-พลอยไพลิน 09.30 น. 

15 นางสาว  ฮูดา  เพอสะเเละ H-sci-15-ฮูดา 09.35 น. 

16 นาย  ฟาริส  หลังเศษ H-sci-16-ฟาริส 09.35 น. 

17 นางสาว  ญาณิศา  ธรรมโสภณ H-sci-17-ญาณิศา 09.40 น. 

18 นางสาว  กัญญวรา  คงจำรูญ H-sci-18-กัญญวรา 09.40 น. 

19 นาย  กฤติน  สมบูรณดำรงกุล H-sci-19- กฤติน 09.45 น. 

20 นางสาว  วรฤทัย  ชวยแกว H-sci-20-วรฤทัย 09.45 น. 

21 นางสาว  พิชามญช  วิชัย H-sci-21-พิชามญช 09.50 น. 

22 นางสาว  มุมินะห  มะเซ็ง H-sci-22-มุมินะห 09.50 น. 

23 นางสาว  ฮัซซูนา  มัจฉา H-sci-23-ฮัซซูนา 10.00 น. 

24 นาย  วชิรวิทย  ก้ิมเสง H-sci-24-วชิรวิทย 10.00 น. 

หมายเหตุ 
1.เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการปเลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2.หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 

https://zoom.us/j/9990018103


https://www.sci.psu.ac.th/
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H-sci-999 ฟักทอง

M-sci-888 เอกราช






