
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครคัดเลือกเปนนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

โครงการ "สงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science)" ประจำปการศึกษา 2566 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ "สงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science)" ประจำปการศึกษา 2566 
ไปแลวนั้น  

 

 บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จงึขอประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ จำนวน 70 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2566 และเร่ิมสอบสัมภาษณ   
เวลา 09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี ้
 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา/ประเภทวิชา 

1 นายศุภกิจ   กลับทอง   สตรีพัทลุง   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
2 นางสาวสุธาสนิี   ศรีพรหม   สภาราชนิี จังหวัดตรัง   ตรัง   วิทยาศาสตร  
3 นายชญานนท   คงจันทร   พิมานพิทยาสรรค   สตูล   วิทยาศาสตร  
4 นางสาวซลิมีย   กาเจ   ตารเบียตุลวาตันมลูนิธิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
5 นางสาวทติารัตน   ทองเก้ือ   ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ   สตูล   วิทยาศาสตร  
6 นางสาวธวลักร   โหยชุม   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
7 นายสถาพร   สีพฒุทอง   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
8 นายศิวกร   ทองคำ   สตรีพัทลุง   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
9 นางสาวอนสุรา   เหมบุตร   คลองทอมราษฎรรังสรรค   กระบี ่  วิทยาศาสตร  
10 นายนะอีม   มาลิกุลสลาม   วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   สตูล   วิทยาศาสตร  
11 นางสาวฟตรี   สะมาแอ   ธรรมวิทยามูลนธิิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
12 นางสาวฮุสนา   บอซู   ธรรมวิทยามูลนธิิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
13 นายรณชยั   ทองไฝ   นาทววีทิยาคม   สงขลา   วิทยาศาสตร  
14 นางสาวปยณัฐ   ชูเก็น   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
15 นางสาวจรัิญญา   จันทรเก้ือ   นาทวีวทิยาคม   สงขลา   วิทยาศาสตร  
16 นางสาวนูรอยฮาน   กะลูแป   ธรรมวิทยามูลนธิิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
17 นางสาวอาซีซะห   หมะบะ   ธรรมวิทยามูลนธิิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
18 นางสาวจิราวรรณ   จันทรเพ็ง   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
19 นางสาวรุสมาเรีย   พรหมทอง   ประทีปศาสน   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
20 นางสาวมณฑิตา   พงษอภัย   พิมานพทิยาสรรค   สตูล   วิทยาศาสตร  
21 นายกรินทร   แกวนพรัตน   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  

https://regis.sci.psu.ac.th/images/doc/announcement/2566/66-1-2-High_SCIENCE.pdf


                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา/ประเภทวิชา 
22 นางสาวฟารรีดา   อิสลาม   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
23 นายพีรภัทร   วงษเลิศ   รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
24 นางสาวศุภิสรา   หนูในนำ้   ปาพะยอมพิทยาคม   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
25 นางสาวรวิสรา   คงพรหม   มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี   สุราษฎรธานี   วิทยาศาสตร  
26 นางสาวพทัธรวดี   บุญเพช็ร   ปาพะยอมพิทยาคม   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
27 นางสาวซาบีตะฮ   ปูหยัง   ดารุลมาอาเรฟมูลนิธ ิ  สตูล   วิทยาศาสตร  
28 นางสาวสุธินันท   อินทรสงเคราะห   นาทวีวทิยาคม   สงขลา   วิทยาศาสตร  
29 นายพรรษกร   เยาวรางกูล   นราธิวาส   นราธิวาส   วิทยาศาสตร  
30 นางสาวกัญญานชุ   พรหมแกว   นาทวีวทิยาคม   สงขลา   วิทยาศาสตร  
31 นางสาวณฏัฐณชิา   เกิดเมฆ   ชะอวด   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
32 นายภูรินทร   วงคตั้นห้ิน   ตะโหมด   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
33 นายวีรวชิญ   โชติกะ   เบญจมราชูทิศ   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
34 นางสาวแวรูวัยดา   แวมายอ   มูลนิธิอาซิซสถาน   ปตตาน ี  วิทยาศาสตร  
35 นางสาวสุพิชชา   อทนิโณ   มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา   สงขลา   วิทยาศาสตร  
36 นางสาวนัจญมา   ดานเทง   พิมานพิทยาสรรค   สตูล   วิทยาศาสตร  
37 นางสาวสุขสุนนัท   อรุณพันธุ   พิมานพิทยาสรรค   สตูล   วิทยาศาสตร  
38 นางสาวนันทนภัส   ดำชู   ปาพะยอมพิทยาคม   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
39 นางสาวญานิกา   ฉิมสุด   เตรียมอุดมศึกษาภาคใต   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
40 นางสาวธนพร   แซโหง   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
41 นางสาวปยธิดา   สีปานะ   นวมินทราชูทิศ ทักษณิ   สงขลา   วิทยาศาสตร  
42 นายปยรัตน   เขียวสุวรรณ   มหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา   สงขลา   วิทยาศาสตร  
43 นางสาววริศรา   เมียนแกว   กัลยาณีศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
44 นางสาวรอยมีย   ดาแม   ธรรมวิทยามูลนธิิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
45 นางสาวธนวรรณ   ปุริโต   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
46 นางสาววิภารัตน   หวันกะเหรม   ประทีปศาสน   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
47 นายณัฐวฒุิ   พรทอง   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
48 นางสาวฟรดาวส   ตำบนั   พิมานพิทยาสรรค   สตูล   วิทยาศาสตร  
49 นางสาวกชกร   ชอมณี   สตรียะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
50 นางสาวฝาตีมะ   แสงวรรณลอย   สองแสงวิทยา   สงขลา   วิทยาศาสตร  
51 นางสาวชัญญานุช   ศิรินุพงศ   ทาใหญวิทยา   สงขลา   วิทยาศาสตร  
52 นางสาวฮานาน   สาแล   สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ   ยะลา   วิทยาศาสตร  
53 นางสาวพาอีสะ   วาเยะ   ศาสนปูถัมภ   ปตตาน ี  วิทยาศาสตร  
54 นายปารวิทย   จติสำรวย   เบญจมราชูทิศ   นครศรีธรรมราช   วิทยาศาสตร  
55 นางสาวสุภัสสรา   รัตนเรืองส ี  วุฒิชัยวทิยา   ปตตาน ี  วิทยาศาสตร  
56 นางสาวการีมะห   เจะและ   มูลนิธิอาซิซสถาน   ปตตาน ี  วิทยาศาสตร  
57 นางสาวกชมน   บญุชูดำ   ปาพะยอมพิทยาคม   พัทลุง   วิทยาศาสตร  
58 นางสาววชิราภรณ   แซลิ่ม   หาดใหญรัฐประชาสรรค   สงขลา   วิทยาศาสตร  
59 นางสาวกรรณิกา   ไหมคง   หาดใหญรัฐประชาสรรค   สงขลา   วิทยาศาสตร  
60 นางสาวนฤภร   บุญศิริ   สุไหงโกลก   นราธวิาส   วิทยาศาสตร  
61 นางสาวอริศรา   ทองมาตร   รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี   สงขลา   วิทยาศาสตร  



                       

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา/ประเภทวิชา 
62 นางสาวกนกพรรณ   ทองงาม   สภาราชนิี จังหวัดตรัง   ตรัง   วิทยาศาสตร  
63 นางสาวณชิา   สงทิพย   คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา   ยะลา   วิทยาศาสตร  
64 นางสาวรุงทพิย   สุวรรณรักษา   รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี   สงขลา   วิทยาศาสตร  
65 นายศิรสิทธิ์   สงแพง   บานบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห   ชลบุรี   วิทยาศาสตร  
66 นางสาวธวลัรัตน   กาลธิโร   หาดใหญรัฐประชาสรรค   สงขลา   วิทยาศาสตร  
67 นางสาวสุภาภรณ   ทรัพยศิริสกุล   รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี   สงขลา   วิทยาศาสตร  
68 นางสาวสุธาสิณี   วิรุลศรี   สภาราชนิี จังหวัดตรัง   ตรัง   วิทยาศาสตร  
69 นางสาวสุธิษา   ดอกกะฐิน   ทาอุแทพิทยา   สุราษฎรธานี   วิทยาศาสตร  
70 นางสาวมณฑกานต   ชวยบำรุง   นวมินทราชูทิศ ทักษณิ   สงขลา   วิทยาศาสตร  

 
      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทั้งนี้การพิจารณาผลการคัดเลือกรับทุนการศึกษาข้ึนกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณของคณะ
วิทยาศาสตรถือเปนที่สิ้นสุด 

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

                        

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  9 มกราคม พ.ศ. 2566 
                 
                    

           

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดฝีายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดคีณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารแนบ) 
โครงการ "สงเสริมผูมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร (High Science)"   ประจำปการศึกษา 2566 

วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

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

ท่ี ชื่อ-สกลุ Participant เร่ิมเวลา 

1 นายศุภกิจ   กลับทอง  2-001- ศุภกิจ  09.00 น. 
2 นางสาวสุธาสินี   ศรีพรหม  2-002- สุธาสินี  09.00 น. 
3 นายชญานนท   คงจันทร  2-003- ชญานนท  09.00 น. 
4 นางสาวซิลมยี   กาเจ  2-004- ซิลมีย  09.05 น. 
5 นางสาวทิตารตัน   ทองเก้ือ  2-005- ทิตารัตน  09.05 น. 
6 นางสาวธวัลกร   โหยชุม  2-006- ธวัลกร  09.10 น. 
7 นายสถาพร   สีพุฒทอง  2-007- สถาพร  09.10 น. 
8 นายศิวกร   ทองคำ  2-008- ศิวกร  09.10 น. 
9 นางสาวอนุสรา   เหมบุตร  2-009- อนุสรา  09.15 น. 

10 นายนะอีม   มาลิกุลสลาม  2-010- นะอีม  09.15 น. 
11 นางสาวฟตรี   สะมาแอ  2-011- ฟตรี  09.15 น. 
12 นางสาวฮสุนา   บอซ ู 2-012- ฮุสนา  09.20 น. 
13 นายรณชัย   ทองไฝ  2-013- รณชัย  09.20 น. 
14 นางสาวปยณัฐ   ชูเก็น  2-014- ปยณัฐ  09.20 น. 
15 นางสาวจิรัญญา   จันทรเก้ือ  2-015- จิรัญญา  09.25 น. 
16 นางสาวนูรอยฮาน   กะลูแป  2-016- นูรอยฮาน  09.25 น. 
17 นางสาวอาซีซะห   หมะบะ  2-017- อาซีซะห  09.25 น. 
18 นางสาวจิราวรรณ   จันทรเพ็ง  2-018- จิราวรรณ  09.30 น. 
19 นางสาวรุสมาเรีย   พรหมทอง  2-019- รุสมาเรีย  09.30 น. 
20 นางสาวมณฑิตา   พงษอภัย  2-020- มณฑิตา  09.30 น. 
21 นายกรนิทร   แกวนพรัตน  2-021- กรินทร  09.35 น. 
22 นางสาวฟารรดีา   อิสลาม  2-022- ฟารรีดา  09.35 น. 
23 นายพีรภัทร   วงษเลิศ  2-023- พีรภัทร  09.35 น. 
24 นางสาวศุภสิรา   หนูในน้ำ  2-024- ศุภิสรา  09.40 น. 
25 นางสาวรวิสรา   คงพรหม  2-025- รวิสรา  09.40 น. 
26 นางสาวพัทธรวดี   บุญเพ็ชร  2-026- พัทธรวดี  09.40 น. 
27 นางสาวซาบีตะฮ   ปูหยัง  2-027- ซาบีตะฮ  09.45 น. 
28 นางสาวสุธินันท   อินทรสงเคราะห  2-028- สุธินันท  09.45 น. 
29 นายพรรษกร   เยาวรางกูล  2-029- พรรษกร  09.45 น. 
30 นางสาวกัญญานุช   พรหมแกว  2-030- กัญญานุช  09.50 น. 
31 นางสาวณัฏฐณิชา   เกิดเมฆ  2-031- ณัฏฐณิชา  09.50 น. 
32 นายภูรินทร   วงคตั้นหิ้น  2-032- ภูรินทร  09.50 น. 
33 นายวีรวิชญ   โชติกะ  2-033- วีรวิชญ  09.55 น. 
34 นางสาวแวรูวัยดา   แวมายอ  2-034- แวรูวัยดา  09.55 น. 
35 นางสาวสุพิชชา   อทินโณ  2-035- สพิุชชา  09.55 น. 
36 นางสาวนัจญมา   ดานเทง  2-036- นัจญมา  10.00 น. 

https://regis.sci.psu.ac.th/images/doc/announcement/2566/66-1-2-High_SCIENCE.pdf
https://zoom.us/j/9990018102


                       

ท่ี ชื่อ-สกลุ Participant เร่ิมเวลา 

37 นางสาวสุขสุนันท   อรณุพันธุ  2-037- สุขสุนันท  10.00 น. 
38 นางสาวนันทนภัส   ดำชู  2-038- นันทนภัส  10.00 น. 
39 นางสาวญานิกา   ฉิมสดุ  2-039- ญานิกา  10.05 น. 
40 นางสาวธนพร   แซโหง  2-040- ธนพร  10.05 น. 
41 นางสาวปยธิดา   สีปานะ  2-041- ปยธิดา  10.05 น. 
42 นายปยรัตน   เขียวสุวรรณ  2-042- ปยรัตน  10.10 น. 
43 นางสาววริศรา   เมียนแกว  2-043- วริศรา  10.10 น. 
44 นางสาวรอยมยี   ดาแม  2-044- รอยมยี  10.10 น. 
45 นางสาวธนวรรณ   ปุริโต  2-045- ธนวรรณ  10.15 น. 
46 นางสาววิภารตัน   หวันกะเหรม  2-046- วิภารัตน  10.15 น. 
47 นายณัฐวุฒิ   พรทอง  2-047- ณัฐวุฒิ  10.15 น. 
48 นางสาวฟรดาวส   ตำบัน  2-048- ฟรดาวส  10.20 น. 
49 นางสาวกชกร   ชอมณี  2-049- กชกร  10.20 น. 
50 นางสาวฝาตมีะ   แสงวรรณลอย  2-050- ฝาตีมะ  10.20 น. 
51 นางสาวชัญญานุช   ศิรินุพงศ  2-051- ชัญญานุช  10.25 น. 
52 นางสาวฮานาน   สาแล  2-052- ฮานาน  10.25 น. 
53 นางสาวพาอีสะ   วาเยะ  2-053- พาอีสะ  10.25 น. 
54 นายปารวิทย   จิตสำรวย  2-054- ปารวิทย  10.30 น. 
55 นางสาวสุภสัสรา   รัตนเรืองสี  2-055- สุภัสสรา  10.30 น. 
56 นางสาวการีมะห   เจะและ  2-056- การีมะห  10.30 น. 
57 นางสาวกชมน   บุญชูดำ  2-057- กชมน  10.35 น. 
58 นางสาววชิราภรณ   แซลิม่  2-058- วชิราภรณ  10.35 น. 
59 นางสาวกรรณิกา   ไหมคง  2-059- กรรณิกา  10.35 น. 
60 นางสาวนฤภร   บุญศริิ  2-060- นฤภร  10.40 น. 
61 นางสาวอริศรา   ทองมาตร  2-061- อริศรา  10.40 น. 
62 นางสาวกนกพรรณ   ทองงาม  2-062- กนกพรรณ  10.40 น. 
63 นางสาวณิชา   สงทิพย  2-063- ณิชา  10.45 น. 
64 นางสาวรุงทิพย   สุวรรณรกัษา  2-064- รุงทิพย  10.45 น. 
65 นายศิรสิทธ์ิ   สงแพง  2-065- ศิรสิทธ์ิ  10.50 น. 
66 นางสาวธวัลรตัน   กาลธิโร  2-066- ธวัลรัตน  10.50 น. 
67 นางสาวสุภาภรณ   ทรัพยศิรสิกุล  2-067- สุภาภรณ  10.50 น. 
68 นางสาวสุธาสิณ ี  วิรุลศรี  2-068- สุธาสิณี  10.55 น. 
69 นางสาวสุธิษา   ดอกกะฐิน  2-069- สุธิษา  10.55 น. 
70 นางสาวมณฑกานต   ชวยบำรุง  2-070- มณฑกานต  10.55 น. 

 
 

หมายเหตุ 
1. เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. ควรเขาหองzoom กอนอยางนอย 30 นาที 
3. หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 
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⚫
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5-003-ใจดี

5-006-ฟักทอง

5-001-บานบรุี

5-002-เขมรนิทร์

5-010-วราตนิ

5-014-อารมณ์ดี

5-018-ฮานาตี
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