
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ  

ภายใต้โครงการ “นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่” (Young Smart Ag-Entrepreneur)  
ประจ าปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 1/2) 
--------------------------------------------- 

  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “นักธุรกิจเกษตร        
รุ่นใหม่” (Young Smart Ag-Entrepreneur) ประจ าปีการศึกษา 2565 บัดนี้  การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จ
สิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตามรายชื่อดังนี้ 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
ค ำน ำ 

หน้ำชื่อ 
ชื่อ สกุล 

1 651202100004 นางสาว อารยา แซ่แต้ 
2 651202100006 นางสาว สรารัตน์ มุขวัฒน์ 
3 651202100011 นาย ริฟฮาน สวัสด ี
4 651202100013 นางสาว รวิพร โลหะรัตน์ 
5 651202100014 นางสาว รักสกุล รัตนพงศ์ 
6 651202100015 นางสาว ภานุมาส สุขลิ้ม 
7 651202100016 นางสาว โศรดา เกลื่อนเมือง 
8 651202100020 นางสาว กัญญ์วรา โมสิกะสุขะ 
9 651202100021 นางสาว ศิรินาถ คงไชย 
10 651202100023 นาย ธีรภัทร สุจินต์โณ 
11 651202100026 นางสาว ศศิกาญจน์ จันทร์หนู 
12 651202100028 นางสาว ปฐมวดี วสุลิปิกร 
13 651202100030 นางสาว นาตารี บิลหมัน 
14 651202100033 นางสาว นูรีดา บูละ 
15 651202100034 นาย พลวัต ถิน่วงศ์ยอด 
16 651202100035 นางสาว กัณฐิกา เกลี้ยงประดิษฐ์ 
17 651202100038 นางสาว พรวลัย หลงละเลิง 
18 651202100040 นาย ศุภกฤต สุทิน 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
ค ำน ำ 

หน้ำชื่อ 
ชื่อ สกุล 

19 651202100043 นางสาว ชนะกานต์ ขุนไกร 
20 651202100045 นาย ฟารุต บรรฑิตย์ 
21 651202100046 นางสาว นาดิยา รอบคอบ 
22 651202100049 นาย ทัตธน หนูทอง 
23 651202100055 นางสาว สัณห์ฤทัย ทวยเจริญ 

 
 เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ จ ำนวน 23 คน เข้ำสอบ
สัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ ในวันเสำร์ที่ 22 มกรำคม 2565 และเริ่มสอบสัมภำษณ์ เวลำ 09.00 น. 
เป็นต้นไป 
 
 อนึ่ง  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2565 
ทางเว็บไซต์  http://www.entrance.psu.ac.th/   และ  www.economics.psu.ac.th  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    14  มกราคม    พ.ศ.  2565 
 
       
 
  (ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย) 
 รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.economics.psu.ac.th/


เอกสำรแนบ 1 
 

โครงกำร “นักธุรกิจเกษตรรุน่ใหม่” (Young Smart Ag-Entrepreneur)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  (รอบท่ี 1/2) 

วันเสำร์ที่ 22 มกรำคม 2565 เวลำ 08.50 น. เป็นต้นไป 
กำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting 

 
ล ำดับ

ที ่
ค ำน ำ 

หน้ำชื่อ 
ชื่อ สกุล Participant 

เริ่มเวลำ Join 
Zoom 

1 นางสาว อารยา แซ่แต้ Econ1-อารยา 08.50   
2 นางสาว สรารัตน์ มุขวัฒน์ Econ2-สรารัตน์ 08.50 
3 นาย ริฟฮาน สวัสด ี Econ3-ริฟฮาน 09.00 
4 นางสาว รวิพร โลหะรัตน์ Econ4-รวิพร 09.00 
5 นางสาว รักสกุล รัตนพงศ์ Econ5-รักสกุล 09.10 
6 นางสาว ภานุมาส สุขลิ้ม Econ6-ภานุมาส 09.10 
7 นางสาว โศรดา เกลื่อนเมือง Econ7-โศรดา 09.20 
8 นางสาว กัญญ์วรา โมสิกะสุขะ Econ8-กัญญ์วรา 09.20 
9 นางสาว ศิรินาถ คงไชย Econ9-ศิรินาถ 09.30 
10 นาย ธีรภัทร สุจินต์โณ Econ10-ธีรภัทร 09.30 
11 นางสาว ศศิกาญจน์ จันทร์หนู Econ11-ศศิกาญจน์ 09.40 
12 นางสาว ปฐมวดี วสุลิปิกร Econ12-ปฐมวดี 09.40 
13 นางสาว นาตารี บิลหมัน Econ13-นาตารี 09.50 
14 นางสาว นูรีดา บูละ Econ14-นูรีดา 09.50 
15 นาย พลวัต ถิ่นวงศ์ยอด Econ15-พลวัต 10.00 
16 นางสาว กัณฐิกา เกลี้ยงประดิษฐ์ Econ16-กัณฐิกา 10.00 
17 นางสาว พรวลัย หลงละเลิง Econ17-พรวลัย 10.10 
18 นาย ศุภกฤต สุทิน Econ18-ศุภกฤต 10.10 
19 นางสาว ชนะกานต์ ขุนไกร Econ19-ชนะกานต์ 10.20 
20 นาย ฟารุต บรรฑิตย์ Econ20-ฟารุต 10.20 
21 นางสาว นาดิยา รอบคอบ Econ21-นาดิยา 10.30 
22 นาย ทัตธน หนูทอง Econ22-ทัตธน 10.30 
23 นางสาว สัณห์ฤทัย ทวยเจริญ Econ23-สัณห์ฤทัย 10.40 

 
หมำยเหตุ 1. เวลาเริ่มเข้า Zoom เป็นเวลาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 2. หากเลยระยะเวลาที่ก าหหนด สามารถ Join Meeting ID เข้ามาใหม่  

 
 
 



เอกสำรแนบ 2 
 

ขั้นตอนและก ำหนดกำรสัมภำษณ์ 
โครงกำร “นักธุรกิจเกษตรรุน่ใหม่” (Young Smart Ag-Entrepreneur)  

สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจเกษตรและกำรจัดกำร คณะเศรษฐศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2565 

 
1. ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ โดยใช้ระบบ Zoom Meeting 
 วันเสำร์ที่ 22 มกรำคม 2565 เวลำ 08.50 น. เป็นต้นไป 
 

2. Meeting ID คณะเศรษฐศำสตร์ส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
Room ID: 9990012421 

 Link ID: https://zoom.us/j/9990012421 
 

3. ขั้นตอนกำรเตรียมตัวก่อนสัมภำษณ์ 
 3.1 คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน ติดต้ังแอพพลิเคชั่นต้องพร้อมใช้งานล่วงหน้า 
 3.2 ไมค์ และ ล าโพงเสียงดังฟังชัด 
 3.3 กล้องหน้าบนสมาร์ทโฟน หรือ เว็บแคมบนแลปท็อป ต้องพร้อมใช้งาน 
 3.4 แบตเตอรี่อยู่ได้นานพอที่จะสัมภาษณ์เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง 
 3.5 สถานที่ที่สัมภาษณ์ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรง และไม่เกิดการอับสัญญาณ 
 3.6 แสง และ สภาพแวดล้อมเหมาะสม และไร้สิ่งรบกวนอ่ืนๆ 
 3.7 แต่งกายสุภาพ 
 3.8 เตรียมบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพ่ือรายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์ 
 

4. ข้อมูลที่ต้องทรำบเกี่ยวกับ Zoom 
 4.1 การเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตาม Meeting ID ที่ประกาศไว้ 
 4.2 หมายเลขท่ีคณะก าหนดห้องสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้นักเรียนรายงานตัว 
  ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ห้องย่อย 
 4.3 Participant (ชื่อท่ีแสดง) โดยก าหนดให้นักเรียนตั้งชื่อตนเองใน Zoom ให้ตรงตามท่ีประกาศ เช่น  
  Econ1-อารยา 
 4.4 ห้องย่อยที่นักเรียนจะเข้าสัมภาษณ์ จะถูกย้ายเข้าห้องโดยอัตโนมัติ 
 4..5 การออกจากห้องประชุม ด าเนินการได้เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ของตนเอง 

https://zoom.us/j/9990012421


เอกสำรแนบ 3 
 

วิธีกำรคัดเลือก 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือก โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  

(หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก) 
 
 2)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามท่ีก าหนด จากนั้นประเมินจากการสอบสัมภาษณ์   
    การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 3)  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป ข้อใดข้อหนึ่งและ/หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ 

และ/หรือหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกครั้งนี้  และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ตาม 
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 


