(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน
ครั้งที่ 5/2565 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
………………………………………..
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร เรื่ อ ง รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ครั้งที่ 5/2565 ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ไดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจะและแตงตั้ งเปน พนั กงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิ น ตําแหน ง
นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 6 อัตรา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได เสร็จ สิ้น แลว มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร ไดตรวจสอบคุณสมบั ติ ข อง
ผูสมัครแลว และขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตามรายชื่อในเอกสารที่แนบ 1 – 6 ทาย
ประกาศนี้
จึงขอใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
เชิดชัย อุดมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย อุดมพันธ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง

(นางวาสนา สีลาภเกื้อ)
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ

วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน

๒
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน
ครั้งที่ 5/2565 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
************************
วัน/เวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565
13.00 – 16.00 น.
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565
13.00 – 16.00 น.
วันศุกร ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันจันทร ที่ 29 สิงหาคม 2565
09.00 – 16.00 น.
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

วิธีการคัดเลือก

สถานที่สอบ

สอบขอเขียน

หองเรียน 58101
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 58
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ ระบบสมัครงานออนไลน
การสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร https://resume.psu.ac.th/index.aspx
เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
http://huso.pn.psu.ac.th/th/

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
รับการสอบสัมภาษณ

สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการ
สอบคัดเลือก

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 50117 และ
50120
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบบสมัครงานออนไลน
https://resume.psu.ac.th/index.aspx
เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
http://huso.pn.psu.ac.th/th/
หองประชุมมะยม 50215
ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระบบสมัครงานออนไลน
https://resume.psu.ac.th/index.aspx
เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
http://huso.pn.psu.ac.th/th/

เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธี คือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร และสอบ
สัมภาษณ โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70

เอกสารที่แนบ 3
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ เลขที่ 4278
ลำดับ
เลขที่ใบสมัคร
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ
นำมสกุล
1.
PSU-027338
4278-001
อับดุลรอฮิม
มามะ
2.
PSU-027396
4278-002
นางสาวมาดีซะห์
สาและ
3.
PSU-027462
4278-003
นางสาวอาคิรา
ห้าวหาญ
4.
PSU-027475
4278-004
นายธนัชส์วรรธน์
ประสมชาติ
5.
PSU-027491
4278-005
นางสาวขนิษฐา
มณีนวล
6.
PSU-027493
4278-006
นางสาวยาวานี
มาม๊ะ
7.
PSU-027619
4278-007
นางสาวแพรพลอย
คงสีจันทร์
8.
PSU-027641
4278-008
นางสาวธีมาพร
ศักดิภ์ ิรมย์
9.
PSU-027746
4278-009
นายณัฐภัทร
อินทวิสัย
10.
PSU-027789
4278-010
นางสาวมูนีเร๊าะ
งะหมาด
11.
PSU-027794
4278-011
นางสาวณาฐมิยา
หลีหเจริญกุล
12.
PSU-027873
4278-012
นางสาวฟัตฮียะห์
กะลูแป
13.
PSU-027917
4278-013
นางสาวนุรวานา
สะอิ
14.
PSU-027933
4278-014
นางสาวอภิวรรณ
ใจสว่าง
15.
PSU-027984
4278-015
พรทิพา
ศรีชะเอม
16.
PSU-028006
4278-016
นางสาวฟีรดาวน์
หะยียะพา
17.
PSU-028064
4278-017
นางสาวพรนภา
ปี่แก้ว
18.
PSU-028081
4278-018
นางสาววรรณี
มาหิเละ
19.
PSU-028091
4278-019
อาห์ลัม
เจะแวมาโด

เอกสารที่แนบ 3 หน้า 1

