ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ขอเขียน) เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ไดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิทยาศาสตร (เคมี) ไปแลวนั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ได ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู ส มัครในตํ า แหน งดั งกล า วเป นที่เรี ยบรอยแล ว ปรากฏว า มี ผูมีสิ ทธิ์ ส อบคัดเลื อก
ดังรายชื่อตอไปนี้
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุรียรัตน
นายชัยรัฐ
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวปริมกาญจน
นางสาวชนัญธิดา
นางสาวอังคนา
นางสาวชุติกาญจน
นายมนูญ
นางสาวเนตรชนก
นางสาววรรณฤดี
นางสาวกฤติมา
นายเฉลิมเกียรติ
นางสาวเปมิกา
นางสาวสูไฮลา
นางสาวกานติมา
นางสาววารุณี

แทนสุวรรณ
นะวงศ
จันทบูรณ
ธีรพรเอกพัชร
เดินแปง
ณรงคฤทธิ์
กิ่งโพธิ์
หะยีเมาะลอ
เพ็งมาก
รัตนบุรี
ภูวเดชเดชาสิน
แกวนุน
รักษาวงค
สาและ
เอี่ยมมา
พรหมขุนทอง
/W 001 นายอุกฤษฎ....

-2เลขประจําตัวสอบ
W 001
W 002
W 003
W 004
W 005
W 006
W 007
W 008
W 009

ชื่อ-สกุล
นายอุกฤษฎ
นางสาวพรพิมล
นายสุริยัน
นางสาวณฐา
นางสาวเสาวนีย
นางสาวกิตติยาภรณ
นางสาวสไบทิพย
นางสาวอัจฉรา
นางสาวดวงพร

ดานสุวรรณ
วงศสุวรรณ
กวั้งซวน
สวัสดี
แซลิ้ม
จันทรปาน
นันทคีรี
ทองมีเพชร
มุขนาค

ให ผู มี ร ายชื่ อ ดั ง กล า ว เข า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก (สอบข อ เขี ย น) ในวั น พุ ธ ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560
ตามรายละเอียดดังนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เวลา 09.00 - 10.00 น.

ความรูความสามารถในการวิเคราะหและสรุปผล

เวลา 10.00 - 11.30 น.

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

เวลา 13.30 - 14.30 น.

ความสามารถดานคอมพิวเตอร

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 อาคารศูนยบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู)
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแขงขัน ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1.1 แตง กายให สุ ภาพเรีย บรอยตามประเพณีนิ ย ม กล า วคือ สุ ภาพสตรีส วมเสื้อ กระโปรง หรือ
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
1.2 ต องนํ า บั ต รประจํ า ตั ว ผู เขา สอบที่ มหาวิ ทยาลัย ออกให และประจํา ตั ว ประชาชน หรือบั ต ร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือ
ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ สําหรับผูสมัครผานชองทาง
ออนไลนของมหาวิทยาลัย ใหพิมพใบสมัครจากระบบมาแสดงแทนบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
/1.3 ตองเขาหองสอบ...
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1.3 ตองเขาหองสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว ทั้งนี้ถือเปนหนาที่ของผูสมัครสอบ
ที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
หมายเหตุ
1. ผูที่สมัครสอบผานชองทางออนไลนของมหาวิทยาลัยที่ชําระเงินตามกําหนดแตยังไมไดแจงการชําระเงิน
ผานระบบ ขอใหดําเนินการสงหลักฐานการชําระเงินคาสมัครมายัง E-mail: marisa.ku@psu.ac.th
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบและประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมตอไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดจะไมมีสิทธิ์สอบขอเขียน
2. ผูสมัครสอบผานชองทางออนไลนของมหาวิทยาลัย ที่ยังไมไดแนบไฟลเอกสารใหครบถวนตามประกาศ
ขอใหดําเนินการแนบไฟลเอกสารประกอบการสมัครงานใหครบถวนภายในวันสอบขอเขียน เทานั้น
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร วิ ทยาเขตสุ ราษฎรธ านี จะประกาศรายชื่ อผู มี สิท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

(ดร.ณัฐพล บุญนํา)
ผูชวยอธิการบดีฝา ยโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี
รักษาการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ขอเขียน) เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ไดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิทยาศาสตร (เคมี) ไปแลวนั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ได ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู ส มัครในตํ า แหน งดั งกล า วเป นที่เ รียบรอยแล ว ปรากฏว า มี ผูมีสิ ทธิ์ ส อบคัดเลื อก
ดังรายชื่อตอไปนี้
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุรียรัตน
นายชัยรัฐ
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวปริมกาญจน
นางสาวชนัญธิดา
นางสาวอังคนา
นางสาวชุติกาญจน
นายมนูญ
นางสาวเนตรชนก
นางสาววรรณฤดี
นางสาวกฤติมา
นายเฉลิมเกียรติ
นางสาวเปมิกา
นางสาวสูไฮลา
นางสาวกานติมา
นางสาววารุณี

แทนสุวรรณ
นะวงศ
จันทบูรณ
ธีรพรเอกพัชร
เดินแปง
ณรงคฤทธิ์
กิ่งโพธิ์
หะยีเมาะลอ
เพ็งมาก
รัตนบุรี
ภูวเดชเดชาสิน
แกวนุน
รักษาวงค
สาและ
เอี่ยมมา
พรหมขุนทอง
/W 001 นายอุกฤษฎ....
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W 001
W 002
W 003
W 004
W 005
W 006
W 007
W 008
W 009

ชื่อ-สกุล
นายอุกฤษฎ
นางสาวพรพิมล
นายสุริยัน
นางสาวณฐา
นางสาวเสาวนีย
นางสาวกิตติยาภรณ
นางสาวสไบทิพย
นางสาวอัจฉรา
นางสาวดวงพร

ดานสุวรรณ
วงศสุวรรณ
กวั้งซวน
สวัสดี
แซลิ้ม
จันทรปาน
นันทคีรี
ทองมีเพชร
มุขนาค

ให ผู มี ร ายชื่ อ ดั ง กล า ว เข า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก (สอบข อ เขี ย น) ในวั น พุ ธ ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560
ตามรายละเอียดดังนี้
(ค) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เวลา 09.00 - 10.00 น.

ความรูความสามารถในการวิเคราะหและสรุปผล

เวลา 10.00 - 11.30 น.

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

เวลา 13.30 - 14.30 น.

ความสามารถดานคอมพิวเตอร

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 อาคารศูนยบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู)
(ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2. การสอบแขงขัน ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แตง กายให สุ ภาพเรีย บรอยตามประเพณีนิ ย ม กล า วคือ สุ ภาพสตรีส วมเสื้อ กระโปรง หรือ
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
2.2 ต องนํ า บั ต รประจํ า ตั ว ผู เข า สอบที่ มหาวิ ทยาลัย ออกให และประจํ า ตั ว ประชาชน หรือบั ต ร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือ
ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบ สําหรับผูสมัครผานชองทาง
ออนไลนของมหาวิทยาลัย ใหพิมพใบสมัครจากระบบมาแสดงแทนบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
/1.3 ตองเขาหองสอบ...
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2.3 ตองเขาหองสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว ทั้งนี้ถือเปนหนาที่ของผูสมัครสอบ
ที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
หมายเหตุ
3. ผูที่สมัครสอบผานชองทางออนไลนของมหาวิทยาลัยที่ชําระเงินตามกําหนดแตยังไมไดแจงการชําระเงิน
ผานระบบ ขอใหดําเนินการสงหลักฐานการชําระเงินคาสมัครมายัง E-mail: marisa.ku@psu.ac.th
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบและประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมตอไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดจะไมมีสิทธิ์สอบขอเขียน
4. ผูสมัครสอบผานชองทางออนไลนของมหาวิทยาลัย ที่ยังไมไดแนบไฟลเอกสารใหครบถวนตามประกาศ
ขอใหดําเนินการแนบไฟลเอกสารประกอบการสมัครงานใหครบถวนภายในวันสอบขอเขียน เทานั้น
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร วิ ทยาเขตสุ ราษฎรธ านี จะประกาศรายชื่ อผู มี สิท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
ลงชื่อ
ณัฐพล บุญนํา
ผูชวยอธิการบดีฝา ยโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี
รักษาการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตอง

(นางกาญจนลักขณ เพชรชนะ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

มาริสา/ราง/พิมพ
กาญจนลักขณ/ทาน

