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(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
……………………………………….. 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อมีผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 นั้น 

 เนื่องจากเกิดความเคลื่อนในการพิมพ์เลขที่สอบของผู้สมัคร และก าหนดการสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกข้อความในประกาศ ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดังกล่าว และ
ขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใหม ่ดังนี้ 
 
เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล ผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล ผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก 

01 นายธันวา ส านักพงษ์ 19 น.ส.สุไฮณีย์ แวยูนุ 
02 นายอัสบูเลาะ แมเราะ 20 น.ส.ศิรดา เหาะเจริญ 
03 น.ส.ฟัตฮียะห์ กะลูแป 21 น.ส.ซูไรญา สะอิ 
04 น.ส.นาบีลาห ์ อุษมานี 22 นายฮาซาน อิบู 
05 นายกิตติชัย กิ่งแก้ว 23 น.ส.ซุไลล่าห ์ หมั่นสัน 
06 น.ส.ไลลา มะยีแต 24 น.ส.จุฑารัตน์ ส่องแสงวิจิตร์ 
07 น.ส.สภุาศรี บุญเนือง 25 น.ส.มนัสชนก ธรรมรัตน์ 
08 นายวันอิดรีส หะยีเยะ 26 น.ส.กรกนก บือนา 
09 น.ส.โรสนาน ี แวหะยี 27 นางซูมัยยะห์ หะยียามา 
10 น.ส.ประภามาศ นิติวัฒนชัย 28 น.ส.ปทุมรัตน์ บัวแก้ว 
11 นายมนัสทวี เนียมเงิน 29 น.ส.รัชดา ทิศพ่วน 
12 น.ส.วรรณวสิา มณีรัตน์ 30 นายนาวาวี โตะเยง 
13 น.ส.เราะอูฟ มูซอ 31 น.ส.ฮาซานี ประพฤติสุจริต 
14 น.ส.ซุกกรียะห์ บาเหะ 32 นายมะรอบดี กาแม 
15 น.ส.อัญสุดา ต้นตระกูลเกียรติ 33 น.ส.วรรณวิษา กลิ่นพยูร 
16 น.ส.ศรินธร ไชยณรงค์ 34 น.ส.สุกี ้ ทองเนตร 
17 น.ส.ไปรยา ด าแสงสวัสดิ์ 35 น.ส.บุษรอ นิโลง 
18 นางดานีน นิลพัฒน์ 36 น.ส.ฮันนี เจะเลาะ 
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เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล ผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล ผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก 

37 น.ส.นัสรียะห ์ ปูแทน 59 น.ส.โรสลินดา สาและ 
38 น.ส.กัญญาณี สุวรรณมณ ี 60 นางศิริพร ทองนวลจันทร์ 
39 น.ส.อลิษา น ายูรี 61 นายราเมศ  สีดอกบวบ 
40 นายฮาซิพ อับดุลวาฮับ 62 นายวันอีรฟาน  แวมามุ 
41 น.ส.อัซมาวี อิแอ 63 น.ส.อามานี  อาเกะ 
42 น.ส.นรินทร ทองเรือง 64 น.ส.ซานียะห์  มะสะอาว 
43 น.ส.ดวงฤดี พรมรัตนศรี 65 น.ส.กัญจน์ชญา ช่วยชม 
44 น.ส.กนกอร แสงเจริญกุล 66 น.ส.นิฟาราห์ฮานา เปาะอาเดะ 
45 นายริฎวาน หะมิดง 67 น.ส.นุศรา ศิลาอ่อน 
46 น.ส.ซากียะ มอลอ 68 นายสะการิยา สาอุ 
47 น.ส.คอลีเปาะ อาแว 69 น.ส.เสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม 
48 น.ส.สวุนันท์ แดงวิไล 70 นายอัฟนันต์ เจะเตะ 
49 น.ส.มาลีตา บือราเฮง 71 นายนัฐพล เส็มหมัด 
50 น.ส.ชโลธร ตุลโน 72 นายซูรียา มะแซ 
51 น.ส.กัณฐมณี รัตนรามศรี 73 น.ส.นาบีละห์ โตะเจะ 
52 น.ส.หมัยมูหน๊ะ หมุดแหล๊ะ 74 น.ส.นัยน์เนตร มณีไสย 
53 นายปฐมพงศ์ ยศกิจ 75 น.ส.มัรญาณ์ อาแว 
54 น.ส.วสมน ตราสิงห์ 76 นายไพศาล ซาวัล 
55 น.ส.นูรีซัน วายุ 77 นายอนรรฆ นิอิสมัย 
56 นางนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ 78 นางสาวซูรียานี สาอิ 
57 น.ส.ศุภรัสมิ ์ เขี้ยวแก้ว 79 นายอุสมาน เจ๊ะมิ 
58 น.ส.พรรณวรท เปลวเพลิง 80 น.ส.อลิสา จรเมือง 

 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 
    
    

(ลงชื่อ) ปริศวร์ ยิ้นเสน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ส าเนาถูกต้อง   
   

(นางวาสนา  สีลาภเกื้อ)   
นักวิชาการอุดมศึกษา  วาสนา/ร่าง/พิมพ์/ทาน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 

ลงวันที ่19 มีนาคม พ.ศ. 2561 
--------------------------------------------- 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561   
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน 

(อ่าน สรุปความ การใช้เหตุผล ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ) 

ห้องประชุมมะเดื่อ (50233) ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(50117, 50119) ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(ความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel, Microsoft word) 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บอร์ดประกาศชั้น 2  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และ http://huso.pn.psu.ac.th/ 

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561   
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

 
เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

คอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


