ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค ร
สอบคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อจ้ างเป็ นลู กจ้างชั่ วคราวโครงการห้ องเรียนวิ ทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิ ทยานุ สรณ์
สุ ร าษฎร์ ธ านี ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี
จานวน ๒ อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้
ตาแหน่ง วิศวกร
เลขทีน่ งั่ สอบ
๐๐๑

ชื่อ - สกุล
นายวรกฤษฎ์
สิทธิฤทธิ์

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขทีน่ ั่งสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓

ชื่อ - สกุล
นายนพัตธร
หมวดเดช
นางสาวณิชกานต์
ไชยจรัส
นางสาวจิราภรณ์
รักณรงค์
นางสาวเนตรนภิศ
เขจรรักษ์
นางสาวศุคลรัตน์
หนูยัง
นางสาวกนกพิชญ์
ขาวสุวรรณ
นางสาวจิดาภา
อินทร์ยิ้ม
นางสาวชาลิดา
เพ็งรัตนโชติ
นางสาวน้าทิพย์
กฤตสุทธาชีวะ
นางสาวทิฆัมพร
พลูหนัง
นายดารงค์
ยอดเพ็ชร
นางสาวกมลชนก
วิเวก
นางสาวกุลวรา
นาเกลือ
/๐๑๔ นางสาวดุษฎีภรณ์...

-๒–
เลขที่นั่งสอบ
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวดุษฎีภรณ์
นุ่นปล้อง
นางรัติยา
กาญจนประทุม
นางสาววิมลวรรณ
พลจร
นายจิระศักดิ์
อิสโม
นางสาวจิตรามาศ
หลิมกุล
นางสาวหฤทัย
แสงอาวุธ
นางสาวภาวิณี
ช่วยนุกูล
นางสาวนฤมล
ทอธราเมธา
นางสาวศุภัชญา
เทพไพฑูรย์
นางสาวมุกธิดา
สาลีวงษ์
นางสาววิลาสินี
พิลา
นางสาวนูรยีฮะห์
สะแลแม
นางสาวอัจฉริยะพร
ไกรนรา
นางสาวทยภัทร
ช้างศิริ
นางสาวลลิตา
ฉัตรจินดารัตน์

ผู้ มี รายชื่ อ ดั ง กล่ า วให้ เข้ า รั บ การสอบข้ อ เขี ย น ในวั น อั ง คารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่สอบ
ห้อง Computer Lab
LC ๒๐๒ ชัน้ ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรื อ ชุ ด กางเกงแบบสุ ภ าพ สวมรองเท้ า แบบหุ้ ม ส้ น หรื อ รั ด ส้ น สุ ภาพบุ รุ ษ สวมเสื้ อ กางเกง
โดยสอดชายเสื้ อ ไว้ ใ นกางเกง สวมรองเท้ า หุ้ ม ส้ น ประพฤติ ต นเป็ น สุ ภ าพชน และเพื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้ เข้าสอบจะต้ องสวมหน้ ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบคัดเลือก โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

/๒.ให้ผู้เข้าสอบ...

-๓๒. ให้ผู้เข้าสอบสั่งพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากระบบ
รั บ สมั ค รงานออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://resume.psu.ac.th พร้ อ มน าหลั ก ฐานการช าระเงิ น
และบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบ
๓. ต้ อ งเข้ า ห้ อ งสอบตามวั น เวลา และสถานที่ ส อบที่ ก าหนดไว้ และถื อ เป็ น หน้ า ที่
ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๔. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)และพื้นที่
น าร่ องด้ านการท่ องเที่ ยว (สี ฟ้ า) ตามประกาศของ ศบค. ต้ องแสดงเอกสารหรื อหลั กฐานต่ อเจ้ าหน้ าที่
หน้าห้องสอบ ดังนี้
๔.๑ หลั ก ฐานหรื อ ผลการรั บ รองการตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ด้ ว ยวิ ธี
Real-time PCR (RT-PCR) หรื อ Antigen Test Kit (ATK) ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น ๒๔ ชั่ วโมง นั บแต่ เวลา
การตรวจ โดยให้ แ สดงเอกสารใบรั บ รองแพทย์ ห รื อ เอกสารผลการตรวจเชื้ อ ดั ง กล่ า วที่ อ อกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ ได้ รับรองจากกรมวิ ท ยาศาสตร์การแพทย์ คลิ นิก หรือ
สถานพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือ
๔.๒ ผลตรวจเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้ วยวิ ธี Antigen Test Kit (ATK) โดยการตรวจ
ด้ วยตนเองต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ และแสดงผลต่ อเจ้ าหน้ าที่ หน้ าห้ องสอบก่ อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยผูท้ ี่มผี ลตรวจเป็นบวกจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ www.surat.psu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค ร
สอบคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อจ้ างเป็ นลู กจ้างชั่ วคราวโครงการห้ องเรียนวิ ทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิ ทยานุ สรณ์
สุ ร าษฎร์ ธ านี ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี
จานวน ๒ อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้
ตาแหน่ง วิศวกร
เลขทีน่ งั่ สอบ
๐๐๑

ชื่อ - สกุล
นายวรกฤษฎ์
สิทธิฤทธิ์

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขทีน่ ั่งสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓

ชื่อ - สกุล
นายนพัตธร
หมวดเดช
นางสาวณิชกานต์
ไชยจรัส
นางสาวจิราภรณ์
รักณรงค์
นางสาวเนตรนภิศ
เขจรรักษ์
นางสาวศุคลรัตน์
หนูยัง
นางสาวกนกพิชญ์
ขาวสุวรรณ
นางสาวจิดาภา
อินทร์ยิ้ม
นางสาวชาลิดา
เพ็งรัตนโชติ
นางสาวน้าทิพย์
กฤตสุทธาชีวะ
นางสาวทิฆัมพร
พลูหนัง
นายดารงค์
ยอดเพ็ชร
นางสาวกมลชนก
วิเวก
นางสาวกุลวรา
นาเกลือ

/๐๑๔ นางสาวดุษฎีภรณ์...

-๒เลขที่นั่งสอบ
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวดุษฎีภรณ์
นุ่นปล้อง
นางรัติยา
กาญจนประทุม
นางสาววิมลวรรณ
พลจร
นายจิระศักดิ์
อิสโม
นางสาวจิตรามาศ
หลิมกุล
นางสาวหฤทัย
แสงอาวุธ
นางสาวภาวิณี
ช่วยนุกูล
นางสาวนฤมล
ทอธราเมธา
นางสาวศุภัชญา
เทพไพฑูรย์
นางสาวมุกธิดา
สาลีวงษ์
นางสาววิลาสินี
พิลา
นางสาวนูรยีฮะห์
สะแลแม
นางสาวอัจฉริยะพร
ไกรนรา
นางสาวทยภัทร
ช้างศิริ
นางสาวลลิตา
ฉัตรจินดารัตน์

ผู้ มี รายชื่ อ ดั ง กล่ า วให้ เข้ า รั บ การสอบข้ อ เขี ย น ในวั น อั ง คารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่สอบ
ห้อง Computer Lab
LC ๒๐๒ ชัน้ ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรื อ ชุ ด กางเกงแบบสุ ภ าพ สวมรองเท้ า แบบหุ้ ม ส้ น หรื อ รั ด ส้ น สุ ภาพบุ รุ ษ สวมเสื้ อ กางเกง
โดยสอดชายเสื้ อ ไว้ ใ นกางเกง สวมรองเท้ า หุ้ ม ส้ น ประพฤติ ต นเป็ น สุ ภ าพชน และเพื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้ เข้าสอบจะต้ องสวมหน้ ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบคัดเลือก โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

/๒.ให้ผู้เข้าสอบ...

-๓๒. ให้ผู้เข้าสอบสั่งพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากระบบ
รั บ สมั ค รงานออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://resume.psu.ac.th พร้ อ มน าหลั ก ฐานการช าระเงิ น
และบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบ
๓. ต้ อ งเข้ า ห้ อ งสอบตามวั น เวลา และสถานที่ ส อบที่ ก าหนดไว้ และถื อ เป็ น หน้ า ที่
ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๔. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)และพื้นที่
น าร่ องด้ านการท่ องเที่ ยว (สี ฟ้ า) ตามประกาศของ ศบค. ต้ องแสดงเอกสารหรื อหลั กฐานต่ อเจ้ าหน้ าที่
หน้าห้องสอบ ดังนี้
๔.๑ หลั ก ฐานหรื อ ผลการรั บ รองการตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ด้ ว ยวิ ธี
Real-time PCR (RT-PCR) หรื อ Antigen Test Kit (ATK) ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น ๒๔ ชั่ วโมง นั บแต่ เวลา
การตรวจ โดยให้ แ สดงเอกสารใบรั บ รองแพทย์ ห รื อ เอกสารผลการตรวจเชื้ อ ดั ง กล่ า วที่ อ อกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ ได้ รับรองจากกรมวิ ท ยาศาสตร์การแพทย์ คลิ นิก หรือ
สถานพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือ
๔.๒ ผลตรวจเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้ วยวิ ธี Antigen Test Kit (ATK) โดยการตรวจ
ด้ วยตนเองต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ และแสดงผลต่ อเจ้ าหน้ าที่ หน้ าห้ องสอบก่ อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยผูท้ ี่มผี ลตรวจเป็นบวกจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ www.surat.psu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ

กาญจนลักขณ์ เพชรชนะ
(นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
(นายอภินันท์ ภูศรี)
นักวิชาการอุดมศึกษาชานาญการ

มาริสา/ร่าง/พิมพ์
อภินันท์/ทาน

