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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมสีิทธิเ์ข้าสอบในโครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา 

เข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที ่1/2) 

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

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564             
ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2) ซึ่งกำหนดสอบในวนัที่ 15-16 มกราคม 2565 น้ัน 

  บัดน้ี การดำเนินการรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จงึขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าสอบ 
ในโครงการดังกล่าว จำนวน 39 คน รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ลำดับที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - สกุล 

1 00001 นายณัฐกมล  สุโพธิ ์

2 00002 นายอาบูบักร ์ สาวดี 

3 00004 นายฟาริด  ปัตตานี 

4 00005 นายธนกร  ตวัน 

5 00006 นายชารีฟ  หะยีเจ๊ะมิง 

6 00008 นายอารอฟัต  ใหนเด 

7 00009 นายนิธิพงศ์  สุวรรโณ 

8 00018 นายธีรพงษ์  เส็นจิต 

9 00025 นายอัฟฟาน  บูนำ 

10 00026 นายวงศธร  วุ่นชูแก้ว 

11 00029 นายซัฮรงณ ์ กูโน 

12 00030 นายธีรชัย  สัญสำราญ 

13 00031 นางสาวชนกานต์  ปั้นแก้ว 

14 00032 นางสาวปิยธิดา  ยะมะมัง 

15 00033 นายสุริยา  ไพรพฤกษ ์
/16.นายเมธา... 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ลำดับที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - สกุล 

16 00035 นายเมธา  มะสะกา 

17 00037 นางสาวอัซมาวีย ์ มาหะมะนอ 

18 00039 นายซะห์มิน  บือซา 

19 00040 นางสาวปิยพร  แก้วประทมุ 

20 00041 นายตะวัน  วั่นลี 

21 00043 นางสาวนูรอีลา  มะสะ 

22 00044 นางสาวนัตจิมา  หวันยะหวา 

23 00047 นายจักรพงศ ์ ร่างสีคง 

24 00048 นายภูร ี เหมมนิทร์ 

25 00050 นางสาวกานต์ธิดา  สระอิส 

26 00052 นายมงคลชัย  จุ่นสำราญ 

27 00055 นายมะตอเฮ   เจะเตะ 

28 00056 นางสาวนรูมี  จาเละ 

29 00057 นายซูฮัยมีน  บีร ู

30 00058 นายริสก ี ด่านเท่ง 

31 00059 นายณัฐภัทร  หมาดหมีน 

32 00060 นางสาวอภิชญา  องสารา 

33 00062 นายซัยฟุดดีน   ดอนิ 

34 00063 นายศุภวิชญ์  เเก้วรัตน์ 

35 00064 นายธีรภัทร  สุจินต์โณ 

36 00067 นางสาวอามานี  ตาเย๊ะ 

37 00068 นางสาวบัณฑิตา  บุหลัน 

38 00070 นายมูฮัมหมัดซอฟัร  ยูดิง 

39 00071 นายแวอัดนัน  แวหะย ี

ผลการตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผล          
การคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรอืบุคคลใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได ้

รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
วันที่ 15 มกราคม 2565 
สอบปฏิบัต ิ

- รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ ์เวลา 08.30 – 09.00 น. 
หลักฐานที่ใช้ ได้แก่ ใบสมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบตรวจสุขภาพ, ใบรับรองการตรวจที่ยนืยันว่าไม่มีเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK  และ
แฟ้มสะสมผลงาน 

     /สอบปฏิบัต…ิ 

 
-2- 



 
 
 

 
 

 
- สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ โรงยิมเนเซยีม อาคาร 15 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
การแต่งกาย : ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดวอร์ม/ชุดกีฬา พร้อมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รองเท้า

สำหรบัทดสอบสมรรภภาพทางร่างกายในโรงยิม และรองเท้าสำหรับกีฬาสำหรับทดสอบความสามารถเฉพาะกีฬา 

วันที่ 16 มกราคม 2565 
สอบสัมภาษณ์ 

- รายงานตัวเข้าสอบสมัภาษณ ์เวลา 08.30 – 09.00 น. 
หลักฐานที่ใช้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน 

- สอบสัมภาษณ ์เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร 15 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
การแต่งกาย : ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดนักเรียนของสถาบันตนเอง 

ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับการคดัเลือก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 

ผู้ผา่นการคัดเลือกยืนยนัสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 7 – 8 กมุภาพันธ์ 2565 

 
  ประกาศ ณ วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         สำเนาถูกต้อง 
 

         
(นางสาวศินีนาฎ   พรหมพันธ)์      ศินีนาฎ  ร่าง/พิมพ์/ทาน 
    พนักงานบรหิารทัว่ไป          

มนทิรา  ลีลาเกรียงศักด์ิ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทริา  ลีลาเกรียงศักดิ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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