
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อโครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2565 

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

ตามที่คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน     

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ตามโครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2565 ไปแลว

นั้น  

บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
สอบสัมภาษณ จำนวน 14 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 15 มกราคม 2565 และเร่ิมสอบสัมภาษณ เวลา 
09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี้  

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

1 นางสาวไฟรุส  แปแล อัตตัรกียะหอิสลามียะห นราธิวาส คณิตศาสตร 

2 นายอภิณัฐ  หมื่นปดชา แกงครอ ชัยภูมิ คณิตศาสตร 

3 นางสาวนันทนัช  แซจิว้ ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา คณิตศาสตร 

4 นางสาวณฐพร ตนยะแหละ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สงขลา คณิตศาสตร 

5 นางสาวศุกฤตา  สูตถิพันธุ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

6 นายซไูฮมี  บาโงสะตา พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปตตาน ี คณิตศาสตร 

7 นายมุสลีม บือแน ธรรมวิทยามูลนธิ ิ ยะลา คณิตศาสตร 

8 นางสาวปุณธรีา เซียหวน หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

9 นางสาวสารีฟา  มูซอ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธ ิ ยะลา คณิตศาสตร 

10 นายดอเนียส ซามอนซาดิช สะเดา (ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) สงขลา คณิตศาสตร 

11 นางสาวบปุผา ดำนลิ หวยยอด ตรัง คณิตศาสตร 

12 นายสุรดษิ แซหลิ่ม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

13 นางสาวนูรอามีรา สาและ สุไหงโกลก นราธิวาส คณิตศาสตร 

14 นางสาวนูรฟรดาวศ เจะมูซอ 
สตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ 

อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ 
ปตตาน ี

คณิตศาสตร 

15 นายนัยสนัต ธานปภา 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

คณิตศาสตร 

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) 
โครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2565  
วันเสารที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  

การสอบสัมภาษณออนไลน 

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

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
 

Participant 
เร่ิมเวลา Join 

Zoom 

1 นางสาวไฟรุส  แปแล อัตตัรกียะหอิสลามียะห M-sci-1-ไฟรุส 09.00 น. 

2 นายอภิณัฐ  หมื่นปดชา แกงครอ M-sci-2-อภิณัฐ 09.10 น. 

3 นางสาวนันทนัช  แซจิว้ ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) M-sci-3-นันทนชั 09.20 น. 

4 นางสาวณฐพร ตนยะแหละ หาดใหญวิทยาลัย ๒ M-sci-4-ณฐพร 09.30 น. 

5 นางสาวศุกฤตา  สูตถิพันธุ หาดใหญวิทยาลัย M-sci-5-ศุกฤตา 09.40 น. 

6 นายซไูฮมี  บาโงสะตา พีระยานาวินคลองหินวิทยา M-sci-6-ซูไฮม ี 09.50 น. 

7 นายมุสลีม บือแน ธรรมวิทยามูลนธิ ิ M-sci-7-มุสลีม 10.00 น. 

8 นางสาวปุณธีรา เซียหวน หาดใหญวิทยาลัย M-sci-8-ปุณธีรา 10.10 น. 

9 นางสาวสารีฟา  มูซอ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธ ิ M-sci-9-สารีฟา 10.20 น. 

10 นายดอเนียส ซามอนซาดิช สะเดา (ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) M-sci-10-ดอเนียส 10.30 น. 

11 นางสาวบปุผา ดำนลิ หวยยอด M-sci-11-บุปผา 10.40 น. 

12 นายสุรดษิ แซหลิ่ม เบญจมราชูทิศ M-sci-12-สุรดิษ 10.50 น. 

13 นางสาวนูรอามีรา สาและ สุไหงโกลก M-sci-13-นูรอามีรา 11.00 น. 

14 นางสาวนูรฟรดาวศ เจะมูซอ 
สตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ  

อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ 
M-sci-14-นูรฟรดาวศ 11.10 น. 

15 นายนัยสนัต ธานปภา 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
M-sci-15-นัยสันต 11.20 น. 

 
 

หมายเหตุ  
1.เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการปเลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2.หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 
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H-sci-999 ฟักทอง

M-sci-888 เอกราช






