ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต าแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ สังกัดสานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จานวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในต าแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขทีน่ ั่งสอบ
W 001
W 002
001
002

ชือ่ -สกุล
นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
นางสาวศิริพร สอนปลอด
นายณัฐกร
บุญทวี
นายเทวินทร์ เกลี้ยงคง

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ตาม
รายละเอียดกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
(ก) กาหนด เวลา และสถานที่สอบ
เวลา

วิชาทีส่ อบ

13.30 - 15.30 น.
(ข)

ความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานทีส่ อบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคาร
เรียนรวม (ตึกตัวยู)

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

/1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย....

-21.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
1.2 ต้ องน าบั ต รประจ าตั วผู ้ เ ข้ า สอบที ่ ม หาวิ ทยาลั ย ออกให้ และประจ าตั วประชาชน หรื อบั ต ร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือ
ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ สาหรับผู้สมัครผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ให้นาหลักฐานการชาระเงินและบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงแทน
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
ต้องเข้าห้องสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ
ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
หมายเหตุ
1. ผู้ที่สมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ชาระเงินตามกาหนด แต่ยังไม่ได้แจ้งการชาระเงิน
ผ่านระบบ ขอให้ดาเนินการส่งหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครมายัง E-mail: marisa.ku@psu.ac.th
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ในวันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่

4

มกราคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต าแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ สังกัดสานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จานวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในต าแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขทีน่ ั่งสอบ
W 001
W 002
001
002

ชือ่ -สกุล
นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
นางสาวศิริพร สอนปลอด
นายณัฐกร
บุญทวี
นายเทวินทร์ เกลี้ยงคง

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ตาม
รายละเอียดกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
(ค) กาหนด เวลา และสถานที่สอบ
เวลา

วิชาทีส่ อบ

13.30 - 15.30 น.
(ง)

ความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานทีส่ อบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคาร
เรียนรวม (ตึกตัวยู)

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2. การสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

/1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย....

-22.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2.2 ต้ องน าบั ต รประจ าตั วผู ้ เ ข้ า สอบที ่ ม หาวิ ทยาลั ย ออกให้ และประจ าตั วประชาชน หรื อบั ต ร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือ
ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ สาหรับผู้สมัครผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ให้นาหลักฐานการชาระเงินและบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงแทน
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
ต้องเข้าห้องสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ
ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
หมายเหตุ
2. ผู้ที่สมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ชาระเงินตามกาหนด แต่ยังไม่ได้แจ้งการชาระเงิน
ผ่านระบบ ขอให้ดาเนินการส่งหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครมายัง E-mail: marisa.ku@psu.ac.th
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ในวันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่

4

มกราคม 2562

ลงชื่อ
เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง

(นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

มาริสา/ร่าง/พิมพ์
กาญจนลักขณ์/ทาน

