
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2565 

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

ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2565 ไปแลวนั้น   

บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาสอบสัมภาษณ จำนวน 52 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 และเร่ิมสอบสัมภาษณ 
เวลา 13.30 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี้  

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน ประเภทวิชา 

1 นายสักกพล ปญญาสิริกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร 

2 นางสาวศิริวรรณ แซกอง เบตง"วีระราษฎรประสาน" ยะลา วิทยาศาสตร 

3 นายเขตโสภณ เองฉวน อำมาตยพานิชนุกูล กระบี ่ วิทยาศาสตร 

4 นายเตชิต ฤทธิชาญชัย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

5 นางสาวมนสชิา มิตรมุสิก สภาราชนิี ตรัง วิทยาศาสตร 

6 นางสาวชนิกานต ไชยประเสริฐ สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

7 นางสาวอัยมี่ เปาะมะ สาธิตวิทยาการอิสลาม ปตตาน ี วิทยาศาสตร 

8 นางสาวอินทุอร ฉันทศิริรัตน คณะราษฎรบำรุง ยะลา วิทยาศาสตร 

9 นางสาวมสุลีฮะห ยามา คณะราษฎรบำรุง ยะลา วิทยาศาสตร 

10 นางสาวพิยดา โสบผอม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร 

11 นางสาวปยะธิดา บุรุษราษฎร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

12 นางสาวอุบลวรรณ ชูเพชร ตะก่ัวปาเสนานุกูล พังงา วิทยาศาสตร 

13 นายธนา เย็นศิระวรกุล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร 

14 นางสาวชัชชญา  แกวพฒุ สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

15 นางสาววริศรา คงชวย หอวัง กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร 

16 นางสาวอาศิรา คำแฝง สุไหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาศาสตร 

17 นางสาวณัฏฐนรี นิ่มศิริ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

18 นางสาวทฐิษิรัฐฐ รักษาศรี บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาศาสตร 



                       

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน ประเภทวิชา 

19 นางสาวภัทราวดี สสีีเเกว วรนารีเฉลิม  สงขลา วิทยาศาสตร 

20 นางสาวขวัญจิรา เฉลิมผลวงศกุล หองสอนศึกษาในพระอุปถัมภ ฯ แมฮองสอน วิทยาศาสตร 

21 นางสาววิศรุตา บุตรบุรี ปาพะยอมพิทยาคม พัทลุง วิทยาศาสตร 

22 นางสาวสุมณฑา เอียดเฉลิม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

23 นางสาวณชัชา  เจนพิทักษ สะเดา ขรรคชัยกัมพลานนทอนสุรณ  สงขลา วิทยาศาสตร 

24 นางสาวสุชาดา  แซตั้ง สะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” สงขลา วิทยาศาสตร 

25 นางสาวศิวภร บุญเปกขตระกูล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต วิทยาศาสตร 

26 นางสาวพรณชิา ตลุารักษ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร วิทยาศาสตร 

27 นางสาวโมนา  เจะ คณะราษฎรบำรุง  ยะลา วิทยาศาสตร 

28 นายทัตเทพ แดงลาด สภาราชนิี  ตรัง วิทยาศาสตร 

29 นางสาวนริศสา มะสาแม คณะราษฎรบำรุง  ยะลา วิทยาศาสตร 

30 นางสาวนูรูลฮัยฟา ยามือโละ คณะราษฎรบำรุง ยะลา วิทยาศาสตร 

31 นางสาวกัลยกร สุขธร วรนารีเฉลิม  สงขลา วิทยาศาสตร 

32 นางสาววราลักษณ พชิัยรัตน สภาราชนิี  ตรัง วิทยาศาสตร 

33 นายเมธัส สาริพัฒน 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

34 นายศุภชัย ไชยมุด เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

35 นางสาวพรรภษา เรืองรุงโรจน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

36 นางสาวหนึง่ธิดา ไชยผลอินทร คณะราษฎรบำรุง  ยะลา วิทยาศาสตร 

37 นายปราเมศ  ฉิมเก้ือ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

38 นางสาววาริชา  ศีลบุตร สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

39 นางสาวแวนูรอัยน ี บนิแวอูมา นราธิวาส นราธิวาส วิทยาศาสตร 

40 นายธนิศร  ชวงรัตน สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร 

41 นางสาวทัศนีย จนัทรขุนพัฒน นาทวีวทิยาคม สงขลา วิทยาศาสตร 

42 นายสรวิศ สุวรรณเมฆ นาทวีวทิยาคม สงขลา วิทยาศาสตร 

43 นางสาวหทัยชนก แสงรัตน บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาศาสตร 

44 นางสาวโชติกา โชติกันตะ อำมาตยพานิชนุกูล กระบี ่ วิทยาศาสตร 

45 นางสาวปาณสิรา สนิไชย บูรณะรำลึก ตรัง วิทยาศาสตร 

46 นายวฒุิภัทร อินทรทองคำ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

47 นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร 

48 นางสาวพิมพกานต สายชนะพันธ วรนารีเฉลิม สงขลา วิทยาศาสตร 

49 นายปภังกร ทีปไพบูลย เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

50 นายกฤติน สมบูรณดำรงกุล สุไหงโก-ลก นราธิวาส วิทยาศาสตร 

51 นางสาวชนนิกานต ชนูวล พิมานพิทยาสรรค สตูล วิทยาศาสตร 



                       

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
จังหวัดของ
โรงเรียน ประเภทวิชา 

52 นางสาวพ.นัชกร คงเเกว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงค
จะเขาศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ 

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

 
    

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  3   ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
            

                 

                       (ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารแนบ) 
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

ประจำปการศึกษา 2565 วันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

ZOOM Meeting ID: 999-001-8104 Link ID: https://zoom.us/j/9990018104 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่ใบ
สมัคร Participant เร่ิมเวลา Join Zoom 

1 นาย สักกพล ปญญาสิริกุล 11 Sci-11-สักกพล 13.35 น. 

2 น.ส. ศิริวรรณ แซกอง 15 Sci-15-ศิริวรรณ สัมภาษณเวลาเดียวกับ โครงการ Sci seed 

3 นาย เขตโสภณ เองฉวน 26 Sci-26-เขตโสภณ 13.35 น. 

4 นาย เตชิต ฤทธิชาญชัย 47 Sci-47-เตชิต 13.35 น. 

5 น.ส. มนสชิา มิตรมุสิก 49 Sci-49-มนสิชา 13.35 น. 

6 น.ส. ชนิกานต ไชยประเสริฐ 66 Sci-66-ชนิกานต 13.35 น. 

7 น.ส. อัยมี่ เปาะมะ 67 Sci-67-อัยมี่ 13.40 น. 

8 น.ส. อินทุอร ฉันทศิริรัตน 68 Sci-68-อินทุอร 13.40 น. 

9 น.ส. มุสลฮีะห ยามา 69 Sci-69-มุสลีฮะห 13.40 น. 

10 น.ส. พิยดา โสบผอม 88 Sci-88-พิยดา 13.40 น. 

11 น.ส. ปยะธดิา บุรุษราษฎร 94 Sci-94-ปยะธิดา 13.40 น. 

12 น.ส. อุบลวรรณ ชูเพชร 113 Sci-113-อุบลวรรณ 13.45 น. 

13 นาย ธนา เย็นศิระวรกุล 126 Sci-126-ธนา 13.45 น. 

14 น.ส. ชัชชญา  แกวพฒุ 133 Sci-133-ชัชชญา 13.45 น. 

15 น.ส. วริศรา คงชวย 134 Sci-134-วริศรา 13.45 น. 

16 น.ส. อาศิรา คำแฝง 138 Sci-138-อาศิรา 13.45 น. 

17 น.ส. ณัฏฐนรี นิ่มศิริ 142 Sci-142-ณัฏฐนรี 13.50 น. 

18 น.ส. ทิฐษิรัฐฐ รักษาศรี 160 Sci-160-ทิฐษิรัฐฐ สัมภาษณเวลาเดียวกับ โครงการ Sci seed 

19 น.ส. ภัทราวดี สสีีเเกว 165 Sci-165-ภัทราวด ี 13.50 น. 

20 น.ส. ขวัญจิรา เฉลิมผลวงศกุล 168 Sci-168-ขวัญจิรา 13.50 น. 

21 น.ส. วิศรุตา บุตรบุรี 170 Sci-170-วิศรุตา 13.50 น. 

22 น.ส. สุมณฑา เอียดเฉลิม 171 Sci-171-สุมณฑา 13.50 น. 

23 น.ส. ณัชชา  เจนพทิักษ 188 Sci-188-ณัชชา 13.55 น. 

24 น.ส. สุชาดา  แซตัง้ 193 Sci-193-สุชาดา 13.55 น. 

25 น.ส. ศิวภร บุญเปกขตระกูล 200 Sci-200-ศิวภร 13.55 น. 

26 น.ส. พรณิชา ตลุารักษ 202 Sci-202-พรณิชา 13.55 น. 

27 น.ส. โมนา  เจะ 211 Sci-211-โมนา 13.55 น. 

28 นาย ทัตเทพ แดงลาด 213 Sci-213-ทัตเทพ สัมภาษณเวลาเดียวกับ โครงการ Sci seed 

29 น.ส. นริศสา มะสาแม 217 Sci-217-นริศสา 14.00 น. 

https://zoom.us/j/9990018104


                       

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขที่ใบ
สมัคร Participant เร่ิมเวลา Join Zoom 

30 น.ส. นูรูลฮยัฟา ยามือโละ 218 Sci-218-นูรูลฮัยฟา 14.00 น. 

31 น.ส. กัลยกร สุขธร 223 Sci-223-กัลยกร 14.00 น. 

32 น.ส. วราลักษณ พชิัยรัตน 224 Sci-224-วราลักษณ 14.00 น. 

33 นาย เมธัส สาริพัฒน 234 Sci-234-เมธัส สัมภาษณเวลาเดียวกับ โครงการ Sci seed 

34 นาย ศุภชัย ไชยมุด 245 Sci-245-ศุภชัย 14.05 น. 

35 น.ส. พรรภษา เรืองรุงโรจน 252 Sci-252-พรรภษา 14.05 น. 

36 น.ส. หนึ่งธิดา ไชยผลอินทร 256 Sci-256-หนึ่งธิดา 14.05 น. 

37 นาย ปราเมศ  ฉิมเก้ือ 257 Sci-257-ปราเมศ 14.05 น. 

38 น.ส. วาริชา  ศีลบตุร 270 Sci-270-วาริชา 14.10 น. 

39 น.ส. แวนูรอัยนี  บนิแวอูมา 273 Sci-273-แวนูรอัยนี 14.10 น. 

40 นาย ธนศิร  ชวงรัตน 274 Sci-274-ธนิศร 14.10 น. 

41 น.ส. ทัศนีย จนัทรขุนพฒัน 278 Sci-278-ทัศนีย 14.10 น. 

42 นาย สรวิศ สุวรรณเมฆ 284 Sci-284-สรวิศ 14.15 น. 

43 น.ส. หทัยชนก แสงรัตน 285 Sci-285-หทัยชนก 14.15 น. 

44 น.ส. โชติกา โชติกันตะ 303 Sci-303-โชติกา 14.15 น. 

45 น.ส. ปาณสิรา สนิไชย 312 Sci-312-ปาณิสรา 14.15 น. 

46 นาย วฒุิภัทร อินทรทองคำ 317 Sci-317-วุฒิภัทร 14.20 น. 

47 น.ส. นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ 325 Sci-325-นรกมล 14.20 น. 

48 น.ส. พิมพกานต สายชนะพันธ 329 Sci-329-พิมพกานต 14.20 น. 

49 นาย ปภังกร ทปีไพบูลย 332 Sci-332-ปภังกร 14.20 น. 

50 นาย กฤติน สมบูรณดำรงกุล 334 Sci-334-กฤติน สัมภาษณเวลาเดียวกับ โครงการ Sci seed 

51 น.ส. ชนนิกานต ชนูวล 357 Sci-357-ชนนิกานต 14.25 น. 

52 น.ส. พ.นัชกร คงเเกว 359 Sci-359-พ.นัชกร 14.25 น. 

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

Sci-888 เอกราช








