
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการส่งเสริมการผลิตครูทีม่ีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ปีการศึกษา 2566 
  ---------------------------------------------- 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ 
สควค.) ปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น 
 

   บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 214 คน เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566  และเร่ิม 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.เป็นตน้ไป รายละเอียดดังนี้  (เรียงลำดบัการสอบสัมภาษณต์ามเลขทีใ่บสมัคร)    
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 98 คน ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวร็อยยาน   สะอะ พัฒนาวิทยา ยะลา M-001-ร็อยยาน 09.00 น.

2 นางสาววันวาฮีดา   หะยีเจ๊ะอีซอ อิสลามอนุศาสน์ นราธิวาส M-002-วันวาฮีดา 09.00 น.

3 นางสาวซูไรยา   บางานิง ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี M-003-ซูไรยา 09.00 น.

4 นางสาวอัมรีณา   เจ๊ะนิ เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ นราธิวาส M-004-อัมรีณา 09.10 น.

5 นางสาวนูรไอนี   บาซา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา M-005-นูรไอนี 09.10 น.

6 นางสาวดัลมี   มะลาเฮง สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา M-006-ดัลมี 09.10 น.

7 นายสหภพ   มารจรูญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร M-007-สหภพ 09.20 น.

8 นางสาววันนูรีซัน   โตะนาฮุน พัฒนาอิสลาม ปัตตานี M-008-วันนูรีซัน 09.20 น.

9 นางสาวฟาดีละห์   โตะแวอายี ส่งเสริมศาสน์ ปัตตานี M-009-ฟาดีละห์ 09.20 น.

10 นางสาวอิควานา   จาเงาะ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา M-010-อิควานา 09.30 น.

11 นางสาวไพริน   นิลปานกัน วิทยาการอิสลาม กระบ่ี M-011-ไพริน 09.30 น.

12 นางสาวจิรารัตน์   ธรรมรัตน์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา M-012-จิรารัตน์ 09.30 น.

13 นางสาวซูไฮฟา   สะมะเอะ แสงจริยธรรมวิทยา ยะลา M-013-ซูไฮฟา 09.40 น.

14 นางสาวนูรอาสนี   นอสะแม สุกัญศาสน์วิทยา นราธิวาส M-014-นูรอาสนี 09.40 น.

15 นางสาวนาซูฮา   เจ๊ะมุ ดาราศาสน์วิทยา นราธิวาส M-015-นาซูฮา 09.40 น.

16 นายภคธร   มีนะพงษ์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี M-016-ภคธร 09.50 น.
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17 นางสาวรูวัยดาห์   เจะฮะ สายบุรีแจ้งประชาคาร ปัตตานี M-017-รูวัยดาห์ 09.50 น.

18 นางสาวชมพูนุช   พรหมด า บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี M-018-ชมพูนุช 09.50 น.

19 นางสาวปาลิดา   ลอยธาร สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร M-019-ปาลิดา 10.00 น.

20 นางสาวสุชาดา   โอมณี ละงูพิทยาคม สตูล M-020-สุชาดา 10.00 น.

21 นางสาวธิดารัตน์   ทองสอน บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี M-021-ธิดารัตน์ 10.00 น.

22 นางสาวสุณิสา   มุสิแดง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช M-022-สุณิสา 10.10 น.

23 นางสาวปาณิศา   แสงอรุณ สตรีพัทลุง พัทลุง M-023-ปาณิศา 10.10 น.

24 นางสาวนิคอดีเย๊าะ   แวหะยี ดารุลฮูดาห์วิทยา ยะลา M-024-นิคอดีเย๊าะ 10.10 น.

25 นางสาวนายูฟา   โต๊ะแล๊ะ ด ารงวิทยา ยะลา M-025-นายูฟา 10.20 น.

26 นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมรักษา โพธ์ิคีรีราชศึกษา ปัตตานี M-026-ณัฎฐณิชา 10.20 น.

27 นายฟัครุดดีน   หลีเส็น อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล M-027-ฟัครุดดีน 10.20 น.

28 นายยศพล   ปางวัชรากร สภาราชินี 2 ตรัง M-028-ยศพล 10.30 น.

29 นางสาวอัสมา   ฮะยี ตันหยงมัส นราธิวาส M-029-อัสมา 10.30 น.

30 นางสาวอารยา   มาลินี ควนโดนวิทยา สตูล M-030-อารยา 10.30 น.

31 นางสาวฟิรดาว   แกสมาน สตูลวิทยา สตูล M-031-ฟิรดาว 10.40 น.

32 นางสาวภัทราวรรณ   เดชเชียร บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช M-032-ภัทราวรรณ 10.40 น.

33 นางสาวนูรยัสมีน   หะมะ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี M-033-นูรยัสมีน 10.40 น.

34 นางสาวนิธิวดี   เรืองเวช เวียงสระ สุราษฎร์ธานี M-034-นิธิวดี 10.50 น.

35 นายมูฮัมมัดฮัมดี   เจ๊ะแน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส M-035-มูฮัมมัดฮัมดี 10.50 น.

36 นายรัฟฟาน   วันอิดริส มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี M-036-รัฟฟาน 10.50 น.

37 นางสาวศิโรรัตน์   แซ่ก้อง พนมเบญจา กระบ่ี M-037-ศิโรรัตน์ 11.00 น.

38 นางสาวโซเฟีย   บากา เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี M-038-โซเฟีย 11.00 น.

39 นางสาวซอฟียะห์   มะหะจิ พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี M-039-ซอฟียะห์ 11.00 น.

40 นายอัฟฟาน   หะยีมะลี ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี M-040-อัฟฟาน 11.10 น.

41 นางสาวอัจจิมา   ป้ันเยือก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช M-041-อัจจิมา 11.10 น.

42 นายณฐพงศ์   เกล้ียงกลม พิมานพิทยาสรรค์ สตูล M-042-ณฐพงศ์ 11.10 น.

43 นางสาวกัญญารัตน์   คชพันธ์ ท่ายางวิทยา เพชรบุรี M-043-กัญญารัตน์ 11.20 น.

44 นายธนพัฒน์   เจนศิริเจริญวงศ์ สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา M-044-ธนพัฒน์ 11.20 น.

45 นางสาวชนัญชิดา   อินยอด ตะโหมด พัทลุง M-045-ชนัญชิดา 11.20 น.

46 นางสาวฟาตีนะห์   มะมิงซี แสงธรรมวิทยา นราธิวาส M-046-ฟาตีนะห์ 11.30 น.

47 นางสาวสุกฤตา   บุญประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช M-047-สุกฤตา 11.30 น.

48 นางสาวฮุสนา   ยือเราะ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา M-048-ฮุสนา 11.30 น.

49 นางสาวขวัญรัตน์   ปะวา น ้ายืนวิทยา อุบลราชธานี M-049-ขวัญรัตน์ 11.40 น.
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50 นายธนภัทร   คงเอียด เขาชัยสน พัทลุง M-050-ธนภัทร 11.40 น.

51 นายอรรถกานต์   ดาจิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล M-051-อรรถกานต์ 11.40 น.

52 นางสาวอมาลิน   มะแซ สายบุรีแจ้งประชาคาร ปัตตานี M-052-อมาลิน 11.50 น.

53 นายยามาล   อุเจ๊ะ ควนโดนวิทยา สตูล M-053-ยามาล 11.50 น.

54 นางสาวฟิรดาวส์   ลอแม ดารุสสาลาม นราธิวาส M-054-ฟิรดาวส์ 11.50 น.

55 นางสาวเฟาซียะห์   สามะ นะห์ฎอตุลสูบาน นราธิวาส M-055-เฟาซียะห์ 13.00 น.

56 นางสาวกนิษฐา   ธูปน ้าค า สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด M-056-กนิษฐา 13.00 น.

57 นางสาวมุมีนะห์   กาเด๊ะ อาลาวียะห์วิทยา ยะลา M-057-มุมีนะห์ 13.00 น.

58 นายกิตตินันท์   มงคล ทับปุดวิทยา พังงา M-058-กิตตินันท์ 13.10 น.

59 นายธีราทัต   เลิกดี แสงทองวิทยา สงขลา M-059-ธีราทัต 13.10 น.

60 นายปิติภูมิ   แท่นมุข รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส M-060-ปิติภูมิ 13.10 น.

61 นายอัฟฮัม   มะปาเซ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี M-061-อัฟฮัม 13.20 น.

62 นางสาวกัญตีณี   สาเมาะ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี M-062-กัญตีณี 13.20 น.

63 นางสาววริดา   ตะรุรักษ์ ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล M-063-วริดา 13.20 น.

64 นางสาวอามาณี   มะรือสะ ดารุสสาลาม นราธิวาส M-064-อามาณี 13.30 น.

65 นางสาวอริยา   เต็มเป่ียม รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช M-065-อริยา 13.30 น.

66 นายณรวัฒน์   บุญตัน สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ M-066-ณรวัฒน์ 13.30 น.

67 นายอิมรอน   หะยีปิยวงศ์ สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี M-067-อิมรอน 13.40 น.

68 นางสาวฮุษณี   โต๊ะหัด มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี M-068-ฮุษณี 13.40 น.

69 นายรณชัย   ทองไฝ นาทวีวิทยาคม สงขลา M-069-รณชัย 13.40 น.

70 นายวรโชติ   ล่องสุวรรณ ระโนดวิทยา สงขลา M-070-วรโชติ 13.50 น.

71 นางสาวฐาปนี   ชูชาติ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี M-071-ฐาปนี 13.50 น.

72 นายฉัตรชัย   สุขเกษม พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี M-072-ฉัตรชัย 13.50 น.

73 นางสาวฮุสนานี   มะดามิ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา M-073-ฮุสนานี 14.00 น.

74 นายพุฒินาท   เคลือบเต็ง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม M-074-พุฒินาท 14.00 น.

75 นางสาวนุรฮายาตี   หลงสมัน ดารุลอูลูม สตูล M-075-นุรฮายาตี 14.00 น.

76 นายพันธวัช   สามัคคี บูรณะร าลึก ตรัง M-076-พันธวัช 14.10 น.

77 นางสาวณัฏฐมน   จิตมณี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา M-077-ณัฏฐมน 14.10 น.

78 นายพัชรพล   จิตต์ประไพย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช M-078-พัชรพล 14.10 น.

79 นายอิมรอน   แวหะมะ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี M-079-อิมรอน 14.20 น.

80 นางสาวสุวรรณา   แป้นหอม สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี M-080-สุวรรณา 14.20 น.

81 นายจตุพล   เทพเสาร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย M-081-จตุพล 14.20 น.

82 นางสาวภูสุดา   จันทร์ปาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช M-082-ภูสุดา 14.30 น.
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83 นางสาวณัฐชยา   ชูจักร สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง M-083-ณัฐชยา 14.30 น.

84 นางสาวพรรธิชา   ทองจิตต์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต M-084-พรรธิชา 14.30 น.

85 นางสาวปภาวรินท์   นามวงศ์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง M-085-ปภาวรินท์ 14.40 น.

86 นายเสฎฐวุฒิ   สุภักดี ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช M-086-เสฎฐวุฒิ 14.40 น.

87 นางสาวฮากีมะห์   มะเซ็ง บ ารุงอิสลาม ปัตตานี M-087-ฮากีมะห์ 14.40 น.

88 นางสาวธมลวรรณ   วงษ์นาศรี อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี M-088-ธมลวรรณ 14.50 น.

89 นางสาวนภสร   กอบวัฒนกุล สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี M-089-นภสร 14.50 น.

90 นายกิตติธัช   รอดแก้ว สตรีพัทลุง พัทลุง M-090-กิตติธัช 14.50 น.

91 นางสาวณฐกร   ดวงใจสัก ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ M-091-ณฐกร 15.00 น.

92 นายกฤติธี   วิภาคกิจเจริญ พิชัยรัตนาคาร ระนอง M-092-กฤติธี 15.00 น.

93 นายสิรภพ   จิณรัฐ พัทลุง พัทลุง M-093-สิรภพ 15.00 น.

94 นางสาวณัฐนรี   สนเทศ สิงห์บุรี สิงห์บุรี M-094-ณัฐนรี 15.10 น.

95 นายกิตติพงษ์   แมะเง๊าะ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช M-095-กิตติพงษ์ 15.10 น.

96 นายนรวิชญ์   มาลีวัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล M-096-นรวิชญ์ 15.10 น.

97 นางสาวพรพรหม   ท้าวแผนบุญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ M-097-พรพรหม 15.20 น.

98 นายพนังกาญจน์   บุษบก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช M-098-พนังกาญจน์ 15.20 น.

 
สาขาวิชาเคม ี46 คน  
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวสุไรนี   ดือราแม สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา CH-001-สุไรนี 09.00 น.

2 นางสาวศิริพัตรา   เศษแอ ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล CH-002-ศิริพัตรา 09.00 น.

3 นางสาวพิชชา   เพชรกาฬ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล CH-003-พิชชา 09.10 น.

4 นางสาวจีระนันท์   ทับทอง บางดีวิทยาคม ตรัง CH-004-จีระนันท์ 09.10 น.

5 นายกฤตเมธ   พูลผล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี CH-005-กฤตเมธ 09.20 น.

6 นางสาวบัณฑิตา   สุวรรณพันธ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช CH-006-บัณฑิตา 09.20 น.

7 นางสาวฮัสซูนาห์   แวเดร์ สุขสวัสด์ิวิทยา ยะลา CH-007-ฮัสซูนาห์ 09.30 น.

8 นางสาวณัฐติญา   นันทา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา CH-008-ณัฐติญา 09.30 น.

9 นางสาวอามานี   เจ๊ะแต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา CH-009-อามานี 09.40 น.

10 นางสาวกันตินันท์   ไทรงาม วิเชียรมาตุ ตรัง CH-010-กันตินันท์ 09.40 น.

11 นางสาวณิชา   ขาวทอง ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา CH-011-ณิชา 09.50 น.

12 นางสาวนิบัสมะห์   นิเดร์ พัฒนาวิทยา ยะลา CH-012-นิบัสมะห์ 09.50 น.

13 นายวิฮัษมิณย์   มะ สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี CH-013-วิฮัษมิณย์ 10.00 น.
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สาขาวิชาเคม ี46 คน (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา
14 นางสาวณัฐนรี   สรกุล พนมเบญจา กระบ่ี CH-014-ณัฐนรี 10.00 น.
15 นางสาวณัฐณิชา   สรกุล พนมเบญจา กระบ่ี CH-015-ณัฐณิชา 10.10 น.
16 นางสาวรอยฮัน   ดอเลาะ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา CH-016-รอยฮัน 10.10 น.
17 นางสาวพฤษณีญา   โพธ์ิทอง พัทลุง พัทลุง CH-017-พฤษณีญา 10.20 น.

18 นางสาวโนรีซัน   ลาโบะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส CH-018-โนรีซัน 10.20 น.

19 นางสาวอุมาภรณ์   ปากบารา วิเชียรมาตุ ตรัง CH-019-อุมาภรณ์ 10.30 น.

20 นางสาวซิลมีย์   กาเจ ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา CH-020-ซิลมีย์ 10.30 น.

21 นางสาวกุลญาดา   ศรธรรมกุล ควนเนียงวิทยา สงขลา CH-021-กุลญาดา 10.40 น.

22 นางสาวฟารีซา   จางวาง ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล CH-022-ฟารีซา 10.40 น.

23 นางสาวอาดีลา   เจ๊ะและ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล CH-023-อาดีลา 10.50 น.

24 นางสาวฐานิกา   สุนทรหงษ์ ศรียาภัย ชุมพร CH-024-ฐานิกา 10.50 น.

25 นางสาวนินูร์สอาดะห์   หะยีแวสามะดารุสสาลาม นราธิวาส CH-025-นินูร์สอาดะห์ 11.00 น.

26 นางสาวนงนภัส   ด าจุติ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง CH-026-นงนภัส 11.00 น.

27 นางสาวบัณฑิตา   คงแก้ว สตรีพัทลุง พัทลุง CH-027-บัณฑิตา 11.10 น.

28 นางสาววันอัยมี   แส๊ะเด็ง สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี CH-028-วันอัยมี 11.10 น.

29 นางสาวธัญชนก   พลอินทร์ วิเชียรมาตุ ตรัง CH-029-ธัญชนก 11.20 น.

30 นางสาวณัฐณรีย์   ก้ิมเฉ้ียง รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง CH-030-ณัฐณรีย์ 11.20 น.

31 นายเจียรนัย   บิลหมัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล CH-031-เจียรนัย 11.30 น.

32 นางสาวอฟัฟ   ยูโซ๊ะ ประทีปวิทยา ยะลา CH-032-อฟัฟ 11.30 น.

33 นายพลวัตร   บรรสาร วิเชียรมาตุ ตรัง CH-033-พลวัตร 11.40 น.

34 นางสาววริศรา   เมียนแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช CH-034-วริศรา 11.40 น.

35 นางสาวนฤดี   ก าเนิดมณี รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช CH-035-นฤดี 11.50 น.

36 นางสาวชญานิษฐ์   ล้ิมเฉลิมพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช CH-036-ชญานิษฐ์ 11.50 น.

37 นายนันทวัฒน์   คณิต ตะโหมด พัทลุง CH-037-นันทวัฒน์ 13.00 น.

38 นายจักรภัทร   อภัยรัตน์ พัทลุง พัทลุง CH-038-จักรภัทร 13.00 น.

39 นายธิปก   สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา CH-039-ธิปก 13.10 น.

40 นายไกรวิชญ์   เซ่งหล่ี สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง CH-040-ไกรวิชญ์ 13.10 น.

41 นางสาวธัญญมน   บุญศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา CH-041-ธัญญมน 13.20 น.

42 นายพรรษกร   เยาวรางกูล นราธิวาส นราธิวาส CH-042-พรรษกร 13.20 น.

43 นายนพรุจ   คงแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล CH-043-นพรุจ 13.30 น.

44 นายพชรพงษ์   ขวัญนิคม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล CH-044-พชรพงษ์ 13.30 น.

45 นางสาวภัทธนิดา   วงศ์สวัสด์ิ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช CH-045-ภัทธนิดา 13.40 น.

46 นางสาวอาคิรา   ล่องลอย ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง CH-046-อาคิรา 13.40 น.
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สาขาวิชาชีววิทยา 32 คน  
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวปิยะดา   ดินเตบ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต B-001-ปิยะดา 09.00 น.

2 นางสาวอาดีละห์   แบเล๊าะ อนุรักษ์อิสลาม นราธิวาส B-002-อาดีละห์ 09.00 น.

3 นางสาวณัฐญดา   ระยะไมตรี มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช B-003-ณัฐญดา 09.10 น.

4 นางสาวอิลฮาม   อาแว ส่งเสริมศาสน์ ปัตตานี B-004-อิลฮาม 09.10 น.

5 นางสาวรุสณานี   ซาอุ สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี B-005-รุสณานี 09.20 น.

6 นางสาวชาลิสา   เกปัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล B-006-ชาลิสา 09.20 น.

7 นางสาววิทิตา   ศรีประสาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม B-007-วิทิตา 09.30 น.

8 นายมาวัรดี   หลีเส็น อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล B-008-มาวัรดี 09.30 น.

9 นางสาวโซเฟีย   วานิ พัฒนาวิทยา ยะลา B-009-โซเฟีย 09.40 น.

10 นางสาวฟิตเราะห์   แม สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา B-010-ฟิตเราะห์ 09.40 น.

11 นางสาวซูไฮณี   อาบ๊ะ นราสิกขาลัย นราธิวาส B-011-ซูไฮณี 09.50 น.

12 นางสาวชญานิศา   ไชยชนะ รัตนบุรี สุรินทร์ B-012-ชญานิศา 09.50 น.

13 นางสาวณัฏฐธิดา   บัวคง สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช B-013-ณัฏฐธิดา 10.00 น.

14 นายอารอฟัฏ   หะมะ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี B-014-อารอฟัฏ 10.00 น.
15 นายอัฟฮัม   อินทโช นาทวีวิทยาคม สงขลา B-015-อัฟฮัม 10.10 น.
16 นางสาวฟิรดาวส์   ซูหลง ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี B-016-ฟิรดาวส์ 10.10 น.
17 นางสาวฟารีดา   เจ๊ะนุ สุไหงโกลก นราธิวาส B-017-ฟารีดา 10.20 น.
18 นางสาวมาติกา   มะสุนี สวัสด์ิรัตนาภิมุข ตรัง B-018-มาติกา 10.20 น.
19 นางสาวฮัซนาอ์   จูมิ ดารุสสาลาม นราธิวาส B-019-ฮัซนาอ์ 10.30 น.
20 นางสาวลักษิกา   พรหมเพรา พัทลุง พัทลุง B-020-ลักษิกา 10.30 น.
21 นางสาวศิรดา   นุ่มน้อย มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา B-021-ศิรดา 10.40 น.
22 นางสาวจิดาภา   วงศ์ลีลากรณ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา B-022-จิดาภา 10.40 น.
23 นางสาวญาณิศา   กุสุโมทย์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี B-023-ญาณิศา 10.50 น.
24 นางสาวภูริชญา   ไชยเดช พัทลุง พัทลุง B-024-ภูริชญา 10.50 น.
25 นางสาววารดาห์   ยูโซะ สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี B-025-วารดาห์ 11.00 น.
26 นางสาวเนตรชนก   จารุวรรณกุลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา B-026-เนตรชนก 11.00 น.
27 นายจักรชัย   ปล้องไหม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา B-027-จักรชัย 11.10 น.
28 นางสาวนูร์ซรอ   สะอุ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา B-028-นูร์ซรอ 11.10 น.
29 นางสาวกชพร   สุขศรีแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช B-029-กชพร 11.20 น.
30 นางสาวนิดาพร   ไชยวงษ์ สตรีพัทลุง พัทลุง B-030-นิดาพร 11.20 น.
31 นางสาวศุภิสรา   หนูในน ้า ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง B-031-ศุภิสรา 11.30 น.
32 นางสาวสิรินยา   แซะอาหล า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล B-032-สิรินยา 11.30 น.
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สาขาวิชาฟิสิกส์ 21 คน 
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวอานีรา   ดือเระ ยะหาศิรยานุกูล ยะลา P-001-อานีรา 09.00 น.

2 นางสาววิชญา   มาดโอสถ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบ่ี P-002-วิชญา 09.00 น.

3 นายมูฮัมหมัดบาดาวี   มะเยะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล P-003-มูฮัมหมัดบาดาวี 09.10 น.

4 นางสาวสลินดา   ณ รังษี ตะโหมด พัทลุง P-004-สลินดา 09.10 น.

5 นางสาวฟาเดีย   เอียดตรง ดารุสสาลาม นราธิวาส P-005-ฟาเดีย 09.20 น.

6 นายฟีกรี   กาเจร์ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี P-006-ฟีกรี 09.20 น.

7 นายมูหัมหมัดอัสรัฟ   บือราเฮง ดารุสสาลาม นราธิวาส P-007-มูหัมหมัดอัสรัฟ 09.30 น.

8 นางสาวอารีญา   อรัญดร ยะหาศิรยานุกูล ยะลา P-008-อารีญา 09.30 น.

9 นางสาวนูรีน   นิมุ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา P-009-นูรีน 09.40 น.

10 นางสาวนารีซรา   สือแม ตากใบ นราธิวาส P-010-นารีซรา 09.40 น.

11 นางสาวอภิสมัย   สุวรรณชาตรี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา P-011-อภิสมัย 09.50 น.

12 นายปุรณมี   พุ่มพฤกษา เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี P-012-ปุรณมี 09.50 น.

13 นางสาวอดีลา   หมานเส็น คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา P-013-อดีลา 10.00 น.

14 นายธงณัฐกร   ระวังภัย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต P-014-ธงณัฐกร 10.00 น.

15 นายสุไลมาน   เจ๊ะเตะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา P-015-สุไลมาน 10.10 น.

16 นางสาววริศรา   อาจทอง สตรีพัทลุง พัทลุง P-016-วริศรา 10.10 น.

17 นายมูฮ าหมัดอิลฮัม   ดือราซอ สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี P-017-มูฮ าหมัดอิลฮัม 10.20 น.

18 นายกฤติพงษ์   กรแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต P-018-กฤติพงษ์ 10.20 น.

19 นางสาวพิชญาภา   มากตุด สตรีพัทลุง พัทลุง P-019-พิชญาภา 10.30 น.

20 นายพงศกร   วัฒนสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชP-020-พงศกร 10.30 น.

21 นายสุรภาพ   เมืองแก้ว พัทลุง พัทลุง P-021-สุรภาพ 10.40 น.

 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 คน 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวกนกเลขา   เหมมัน ตะโหมด พัทลุง COM-001-กนกเลขา 09.00 น.

2 นายธัญพิสิษฐ์   แสงส่อง หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง COM-002-ธัญพิสิษฐ์ 09.10 น.

3 นางสาวตูบา   หมาดท้ิง ควนโดนวิทยา สตูล COM-003-ตูบา 09.20 น.

4 นางสาวนาบีลา   ปังหลีเส็น มุสลิมศึกษา สตูล COM-004-นาบีลา 09.30 น.

5 นายอธิภัทร   โลสันเทียะ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร COM-005-อธิภัทร 09.40 น.

6 นางสาวนัสรีญา   ปดูกา ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล COM-006-นัสรีญา 09.50 น.

7 นายวิจิตร   อุศมา สตรียะลา ยะลา COM-007-วิจิตร 10.00 น.
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 คน (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

8 นางสาวเขมิสรา   นวลวงศ์ สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช COM-008-เขมิสรา 10.10 น.

9 นายบาซิล   บาฮะ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี COM-009-บาซิล 10.20 น.

10 นายเจษฎา   คงสีปาน พัทลุง พัทลุง COM-010-เจษฎา 10.30 น.

11 นายวราวุฒิ   วิชัยยา สตรีศรีน่าน น่าน COM-011-วราวุฒิ 10.40 น.

12 นางสาวชนัญชิดา   ถีราวุฒิ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา COM-012-ชนัญชิดา 10.50 น.

13 นายปานระพี   ปานด า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล COM-013-ปานระพี 11.00 น.

14 นางสาวสุวรรณา   เลิศสุรวัฒน์ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา COM-014-สุวรรณา 11.10 น.

15 นายจิรเมธ   เจริญขวัญ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี COM-015-จิรเมธ 11.20 น.

16 นางสาวพรนภัส   ต๊ะย่วน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร COM-016-พรนภัส 11.30 น.

17 นายศิวกร   ชุติพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร COM-017-ศิวกร 11.40 น.

 
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอให้นักเรียนที่มีรายชือ่เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงค์

จะเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทั้งนี้การพิจารณาผลการคัดเลือก 
รับทุนการศึกษาขึ้นกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2. ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรายงานตัวในการสอบสัมภาษณ์ 
3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า ZOOM Meeting ID: 999-001-8102  Link ID: https://zoom.us/j/9990018102 

ตั้งชื่อตนเองตาม column Participant ที่ได้ระบุในตาราง  
4. เวลาเริ่มเข้า ZOOM เป็นเวลาประมาณการ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. ควรเข้าห้องzoom ก่อนอย่างน้อย 45 นาที 
6. ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือแนะนำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM Meetings (เอกสารแนบ) 

    

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  20 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
                 
                    

           

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                           รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                             คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
0010/2566  

https://zoom.us/j/9990018102


https://www.sci.psu.ac.th/
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02

03





https://zoom.us/j/9990018102




⚫

⚫



CH-003-ใจดี

COM-006-ฟักทอง

B-001-บานบรุี

B-002-เขมรนิทร์

M-010-วราตนิ

M-014-อารมณ์ดี

P-018-ฮานาตี
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