
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใตชื่อโครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2566 

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

ตามที่คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ตามโครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 ไปแลวนัน้  

บัดนี้ การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
สอบสัมภาษณ จำนวน 31 คน เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน ในวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 และเร่ิมสอบสัมภาษณ เวลา 
09.00 น.เปนตนไป รายละเอียดดงันี้  

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

1 นายพนังกาญจน บษุบก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

2 นายปฏิภาณ แสนบุราณ แสงทองวิทยา สงขลา คณิตศาสตร 

3 นายสุภกิณห ก่ิงพะโยม สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

4 นายธรรมธรณ บลูภิบาล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

5 นางสาวปวีณลดา แกวศรี หาดใหญวิทยาลัย สงขลา คณิตศาสตร 

6 นางสาวบุญธิดา ศรีเพ็ชร ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

7 นายธรรมธร คณานุรักษ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ปตตาน ี คณิตศาสตร 

8 นางสาวนิสรีน เตะมะหมัด สาธิตวิทยาการอิสลาม  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ปตตาน ี คณิตศาสตร 

9 นางสาวพิมพลภัส ชูจิตร ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

10 นางสาวปทมา นราทรัพยสิริ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา คณิตศาสตร 

11 นายธีรวชิ ทองคำแท สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง คณิตศาสตร 

12 นางสาวกนษิฐา ธปูนำ้คำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด คณิตศาสตร 

13 นางสาวธนัชชา ทองเอียบ วิเชียรมาต ุ ตรัง คณิตศาสตร 

14 นางสาวเบญญาภา ตันสกุล ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) พังงา คณิตศาสตร 

15 นางสาวนุจรี ดีกุล อาวลึกประชาสรรค กระบี ่ คณิตศาสตร 

16 นายฤกษสม ชูเกิด พรศิริกุล ตรัง คณิตศาสตร 

17 นายนรวิชญ มาลีวัด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล คณิตศาสตร 



ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา 

18 นางสาวณฐัณิชา ชายเกตุ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร 

19 นางสาวณีรนุช รัตนโชตโิญ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

20 นางสาวอัลวาณี ชวงชนุสอง เมืองสุราษฎรธาน ี สุราษฎรธาน ี คณิตศาสตร 

21 นางสาวธนัชชา ทองรักษ สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

22 นายธวชัชัย คชเวช สภาราชนิี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร 

23 นายธเนศพล พระคุณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร 

24 นายกรวิชญ เหลาทวีสุข พิชัยรัตนาคาร ระนอง คณิตศาสตร 

25 นางสาวธติพิร นันทรัตน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

สงขลา คณิตศาสตร 

26 นายธวชั สมมิตร ลำทบัประชานุเคราะห กระบี ่ คณิตศาสตร 

27 นางสาวจิรารัตน ธรรมรัตน หาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา คณิตศาสตร 

28 นางสาวฐิตาพร ศรีโอสถ ตะโหมด พัทลุง คณิตศาสตร 

29 นางสาวบูชิตา ฉิมรักษ สตรีพัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร 

30 นางสาววรกานต ผลเเกว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

ภูเก็ต คณิตศาสตร 

31 นายยามาล อุเจะ ควนโดนวทิยา สตูล คณิตศาสตร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขอใหนักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสาขาวิชาที่ประสงคจะเขา
ศึกษา การเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ทัศนคติและบุคลิกภาพ

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

ประกาศ  ณ  วันที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2565 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพล  นวลทอง) 
 รองคณบดีฝายกิจการพเิศษและสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร          

0217 ลว. 21 ก.ย.65



(เอกสารแนบ) 
โครงการสานฝนนักคณิตศาสตร-เศรษฐศาสตร ประจำปการศึกษา 2566 

วันเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
การสอบสัมภาษณออนไลน 

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

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

โรงเรียน Participant เร่ิมเวลา 
Join Zoom 

1 นายพนังกาญจน บษุบก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

3-001-พนังกาญจน 09.00 น. 

2 นายปฏิภาณ แสนบุราณ แสงทองวิทยา 3-002-ปฏิภาณ 09.00 น. 

3 นายสุภกิณห ก่ิงพะโยม สภาราชนิี จังหวัดตรัง 3-003-สุภกิณห 09.10 น. 

4 นายธรรมธรณ บลูภิบาล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 3-004-ธรรมธรณ 09.10 น. 

5 นางสาวปวีณลดา แกวศรี หาดใหญวิทยาลัย 3-005-ปวีณลดา 09.20 น. 

6 นางสาวบุญธิดา ศรีเพ็ชร ตะโหมด 3-006-บุญธิดา 09.20 น. 

7 นายธรรมธร คณานุรักษ สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 3-007-ธรรมธร 09.30 น. 

8 นางสาวนิสรีน เตะมะหมัด สาธิตวิทยาการอิสลาม  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

3-008-นิสรีน 09.30 น. 

9 นางสาวพิมพลภัส ชูจิตร ตะโหมด 3-009-พิมพลภัส 09.40 น. 

10 นางสาวปทมา นราทรัพยสิริ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 3-010-ปทมา 09.40 น. 

11 นายธีรวชิ ทองคำแท สวัสดิ์รัตนาภิมุข 3-011-ธีรวิช 09.50 น. 

12 นางสาวกนษิฐา ธปูนำ้คำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3-012-กนิษฐา 09.50 น. 

13 นางสาวธนัชชา ทองเอียบ วิเชียรมาต ุ 3-013-ธนัชชา 10.00 น. 

14 นางสาวเบญญาภา ตันสกุล ตะก่ัวปา(เสนานุกูล) 3-014-เบญญาภา 10.00 น. 

15 นางสาวนุจรี ดีกุล อาวลึกประชาสรรค 3-015-นุจรี 10.10 น. 

16 นายฤกษสม ชูเกิด พรศิริกุล 3-016-ฤกษสม 10.10 น. 

17 นายนรวิชญ มาลีวัด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

3-017-นรวิชญ 10.20 น. 

18 นางสาวณฐัณิชา ชายเกตุ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 3-018-ณัฐณิชา 10.20 น. 

19 นางสาวณีรนุช รัตนโชตโิญ สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

3-019-ณีรนุช 10.30 น. 

20 นางสาวอัลวาณี ชวงชนุสอง เมืองสุราษฎรธาน ี 3-020-อัลวาณ ี 10.30 น. 

21 นางสาวธนัชชา ทองรักษ สภาราชนิี จังหวัดตรัง 3-021-ธนัชชา 10.40 น. 

22 นายธวชัชัย คชเวช สภาราชนิี จังหวัดตรัง 3-022-ธวัชชัย 10.40 น. 

23 นายธเนศพล พระคุณ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต 3-023-ธเนศพล 10.50 น. 

24 นายกรวิชญ เหลาทวีสุข พิชัยรัตนาคาร 3-024-กรวิชญ 10.50 น. 

https://zoom.us/j/99900181023


ที่ 
ชื่อ-สกุล 

โรงเรียน Participant เร่ิมเวลา 
Join Zoom 

25 นางสาวธติพิร นันทรัตน สะเดา  
(ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ) 

3-025-ธิติพร 11.00 น. 

26 นายธวชั สมมิตร ลำทบัประชานุเคราะห 3-026-ธวัช 11.00 น. 

27 นางสาวจิรารัตน ธรรมรัตน หาดใหญรัฐประชาสรรค 3-027-จิรารัตน 11.10 น. 

28 นางสาวฐิตาพร ศรีโอสถ ตะโหมด 3-028-ฐิตาพร 11.10 น. 

29 นางสาวบูชิตา ฉิมรักษ สตรีพัทลุง 3-029-บูชิตา 11.20 น. 

30 นางสาววรกานต ผลเเกว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ภูเก็ต 

3-030-วรกานต 11.20 น. 

31 นายยามาล อุเจะ ควนโดนวทิยา 3-031-ยามาล 11.30 น. 

หมายเหตุ 
1.เวลาเริ่มเขา ZOOM เปนเวลาประมาณการ อาจมีการปเลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2.หากเลยระยะเวลาท่ีกำหนด สามารถ Join Meeting ID เขามาใหม 




