(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4309
---------------------------------------------ตำมที่ประกำศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ
อัตรำเลขที่ 4309 ปฏิบัติงำนสังกัดสำนักงำนบริหำรคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และขอให้ผทู้ ี่มีรำยชือ่ เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สาเนาถูกต้อง

(นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์)
พนักงานบริหารทั่วไป

ธรรญชนก ร่าง/พิมพ์
บุรินทร์ ทาน

-2รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4309
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เลขที่ใบสมัคร
PSU-027819
PSU-027990
PSU-028172
PSU-028335
PSU-028350
PSU-028391
PSU-028422
PSU-028480
PSU-028482
PSU-028488
PSU-028601
PSU-028656
PSU-028662
PSU-028678
PSU-028711
PSU-028751
PSU-028770
PSU-028897
PSU-028927
PSU-028932
PSU-028985
PSU-029001
PSU-029014
PSU-029036

เลขที่นั่งสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

วันที่สมัคร
04/08/2565
07/08/2565
11/08/2565
17/08/2565
18/08/2565
19/08/2565
21/08/2565
23/08/2565
23/08/2565
23/08/2565
26/08/2565
27/08/2565
27/08/2565
28/08/2565
29/08/2565
30/08/2565
30/08/2565
01/09/2565
02/09/2565
02/09/2565
03/09/2565
04/09/2565
04/09/2565
04/09/2565

ชื่อ
นำงสำวชำลิดำ
นำงสำวอิงชุตำ
นำงสำวจิตนำถ
นำงสำวนรำทิพย์
นำยอับบำส
นำงสำวซีตีรอปีอะห์
นำยุวำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชุฮำดำ
นำงสำวณัฐวรำ
นำงสำวอิบตีซำม
นำงอำรีวรรณ์
นำยชินวัตร
นำงสำวรำนี
นำงสำวฟำเดีย
นำยชำรีฟ
นำงสำวอำรีนำ
นำยสองเมือง
นำงสำวคอดีเย๊ำะ
นำงสำวปวีทิพย์
นำงสำวนูรฮูดำ
นำงสำวมีรฟัต
นำงสำวเศำฟีญลิ้ ลำ
นำยกัชฟี

นามสกุล
เพ็งรัตนโชติ
ปลอดภัย
มณีศรี
แวหะมะ
หลับด้วง
มำมะ
แลนิ
จินดำรัตน์
ขะเดหรี
แก้วมีศรี
โตะเฮง
มณีเนตร
หวังมี
หะยีปเุ ตะ
สำและ
แสงดี
และมะลี
เหล่ำตระกูล
กำเสำะ
ทองศรีสุข
มะมิง
จูแซ
หะยีซอ
ไชยภักดี

-3ตำรำงสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4309
ปฏิบัติงำนสังกัดสำนักงำนบริหำรคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
วัน เดือน ปี
28 ก.ย.2565

เวลา
09.00น.
ถึง
12.00 น.

ขอบเขตเนื้อหา
สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรคำนวณ
และกำรวิเครำะห์สถิติ ด้ำนแผนยุทธศำสตร์
แผนงบประมำณ/แผนโครงกำรระยะสั้นและ
ระยะยำว และแผนพัฒนำองค์กร ด้ำนกำร
จัดทำงบประมำณประจำปี
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
3. ภำษำอังกฤษ

สถานที่
ห้องแคแสด
ชั้น 2 อำคำร 10
คณะศึกษำศำสตร์

13.30 น.
ถึง
16.30 น.

สอบปฏิบัติปฏิบัติคอมพิวเตอร์
(100 คะแนน)

5 ต.ค.2565

-

ประกำศรำยชื่อผูส้ อบผ่ำนข้อเขียน ปฎิบัติ
และมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
(100 คะแนน)

ห้องปฎิบัติกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำคำร 14
ศูนย์เทคโนโลยีดจิ ิทลั
วิทยำเขตปัตตำนี
Website
คณะศึกษำศำสตร์
เมนู สมัครงำน
และ JOB@PSU

12 ต.ค.2565

09.00น.
ถึง
12.00 น.
-

สอบสัมภำษณ์

19 ต.ค. 2565

ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนสอบคัดเลือก

ห้องประชุม 1
ชั้น 1 ตึก 10
คณะศึกษำศำสตร์
Website
คณะศึกษำศำสตร์
เมนู สมัครงำน
และ JOB@PSU

หมายเหตุ: - ขอให้ผู้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก แต่งกายสุภาพ และนำ บัตรประจาตัวประชาชน
เพื่อให้กรรมกำรคุมสอบตรวจสอบด้วย
- ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70

