
                       

 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียนผูสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครคัดเลือกเปนนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

โครงการ "พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปการศึกษา 2566 

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

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามโครงการ "พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)” 
ประจำปการศึกษา 2566 ไปแลวนั้น  

 

 บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จงึขอประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ จำนวน 26 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2566 และเร่ิมสอบสัมภาษณ   
เวลา 09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดังนี ้
 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 นายณธกร นนัทพงศ แสงทองวิทยา สงขลา 
2 นางสาวฟรดาว ยือราน สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี
3 นางสาวศุภิสรา หนูในนำ้ ปาพะยอมพิทยาคม พัทลุง 
4 นายกฤษณพงศ แกวเมือง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
5 นายนรวิชญ มาลีวัด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 
6 นายสิรวชิญ จนัทศิริ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
7 นายกิตติธชั รอดแกว สตรีพัทลุง พัทลุง 
8 นายซไูฮรี ราโมง สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี
9 นางสาวสุธาสิน ีศรีพรหม สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง 
10 นางสาวสุขสุนนัท อรุณพันธุ พิมานพิทยาสรรค สตูล 
11 นางสาวภัคพสตุม กันทรากรณ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 
12 นางสาวธนภรณ แกวมาก สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี
13 นายวรินทร ทองรวง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
14 นายจามิกร กรองเห็น วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
15 นายนพรุจ คงแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 
16 นางสาวทอฝน สนุทรากร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
17 นางสาวนิฟาตนีีย แวสามะ เดชะปตตนยานุกูล ปตตาน ี
18 นางสาวชญานิษฐ ลิ้มเฉลิมพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
19 นายกายสิทธิ์ อุทัยรังษ ี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
20 นางสาวธญัญมน บุญศรี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
21 นางสาวปยณัฐ ชูเก็น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง 
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
22 นายบาซิล บาฮะ มูลนิธิอาซิซสถาน ปตตาน ี
23 นายธีรดนย ผลทว ี พิมานพิทยาสรรค สตูล 
24 นายอานัส แนงดำ สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี
25 นางสาวนันทหทัย ธัญธนาพงศ ศรีบุณยานนท นนทบุรี 
26 นายภูรินทร วงคตั้นห้ิน ตะโหมด พัทลุง 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชือ่เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี ้

 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงค
จะเขาศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ ทั้งนี้การพิจารณาผลการคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาข้ึนกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณของคณะวทิยาศาสตรถือเปนที่สิ้นสุด 

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

                        

                       ประกาศ  ณ  วนัที่  9 มกราคม พ.ศ. 2566 
                 
                    

           

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
                                        รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



                       

(เอกสารแนบ) 
โครงการ "พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

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

ที่ ชื่อ - สกุล Participant เร่ิมเวลา 
1 นายณธกร นนัทพงศ 1-001-ณธกร 09.00 น. 
2 นางสาวฟรดาว ยือราน 1-002-ฟรดาว 09.15 น. 
3 นางสาวศุภิสรา หนูในนำ้ 1-003-ศุภิสรา 09.30 น. 
4 นายกฤษณพงศ แกวเมือง 1-004-กฤษณพงศ 09.45 น. 
5 นายนรวิชญ มาลีวัด 1-005-นรวิชญ 10.00 น. 
6 นายสิรวชิญ จนัทศิริ 1-006-สิรวิชญ 10.15 น. 
7 นายกิตติธชั รอดแกว 1-007-กิตติธัช 10.30 น. 
8 นายซไูฮรี ราโมง 1-008-ซูไฮรี 10.45 น. 
9 นางสาวสุธาสิน ีศรีพรหม 1-009-สุธาสิน ี 11.00 น. 
10 นางสาวสุขสุนนัท อรุณพันธุ 1-010-สุขสุนันท 11.15 น. 
11 นางสาวภัคพสตุม กันทรากรณ 1-011-ภัคพสุตม 11.30 น. 
12 นางสาวธนภรณ แกวมาก 1-012-ธนภรณ 11.45 น. 
13 นายวรินทร ทองรวง 1-013-วรินทร 12.00 น. 
14 นายจามิกร กรองเห็น 1-014-จามิกร 12.15 น. 
15 นายนพรุจ คงแกว 1-015-นพรุจ 12.30 น. 
16 นางสาวทอฝน สนุทรากร 1-016-ทอฝน 12.45 น. 
17 นางสาวนิฟาตนีีย แวสามะ 1-017-นิฟาตีนีย 13.00 น. 
18 นางสาวชญานิษฐ ลิ้มเฉลิมพันธ 1-018-ชญานิษฐ 13.15 น. 
19 นายกายสิทธิ ์อุทัยรังษ ี 1-019-กายสิทธิ ์ 13.30 น. 
20 นางสาวธญัญมน บุญศรี 1-020-ธัญญมน 13.45 น. 
21 นางสาวปยณัฐ ชูเก็น 1-021-ปยณัฐ 14.00 น. 
22 นายบาซิล บาฮะ 1-022-บาซิล 14.15 น. 
23 นายธีรดนย ผลทว ี 1-023-ธีรดนย 14.30 น. 
24 นายอานัส แนงดำ 1-024-อานัส 14.45 น. 
25 นางสาวนันทหทัย ธัญธนาพงศ 1-025-นันทหทัย 15.00 น. 
26 นายภูรินทร วงคตั้นห้ิน 1-026-ภูรินทร 15.15 น. 

 

หมายเหตุ 
1. เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. ควรเขาหองzoom กอนอยางนอย 30 นาที 
3. หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 
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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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