
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
……………………………………….. 

 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สังกัดส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมคัร 
  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554 ดังนี้  

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑.๑.๑ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
๑.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ ลักษณะต้องห้าม 
๑.๒.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง   
๑.๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้ก าหนด 
๑.๒.๓ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบฉบับนี้ 

หรือกฎหมายอื่น 
๑.๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๑.๒.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๑.๒.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๒.๗ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๑.๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑.๒.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ หรือ

กฎหมายอื่น 
๑.๒.๑๐ เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ข้อ ๖ (2) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร และ (3) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

/2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง... 
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๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายของประกาศรับสมัครนี้ 

๓. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท 

๔. ก าหนดการรับสมัคร 
๔.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

๕. ค่าธรรมเนียม 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท 

๖. การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ๑๘๑ ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ โทร. 
๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ต่อ ๓๐๒๘  
 ส าหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่ง
เอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน” 
พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท 

๗. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร 
๗.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จ านวน ๑ ชุด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก

หรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน จ านวน ๑  รูป  
๗.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
๗.๓ ส าเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) จ านวน ๑ ชุด 

๗.๓.๑ กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการ
เทียบคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยขอให้ติดต่อกับส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑ 

๗.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
๗.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๗.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ชุด 
๗.๗ เพศชาย ให้แนบหนังสือส าคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้า

ตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จ านวน ๑ ชุด 
๗.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จ านวน ๑ ชุด 
๗.๙ หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัครหรือประวัติส่วนตัวและหรือหนังสือรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ชุด 

 โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

/8. วิธีการคัดเลือก... 
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๘. วิธีการคัดเลือก 

๘.๑ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
๙.๑ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การสอบแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

๑๐. ขั้นตอนการรับสมัคร 
๑๐.๑  ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเอง 

หรือส่งทางไปรษณีย ์
๑๐.๒  เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการโดยตรงมาท าการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป 

๑๐.๓  มหาวิทยาลัยจะบรรจุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 เข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ตามคุณสมบัติที่
ท่านใช้สมัคร 

ประกาศ   ณ   วันที่  5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
    
    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชยั อุดมพันธ์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถทีต่อ้งการ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

พนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา 
************************** 

อัตราที่ 1  

๑. ชื่อต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ 

นวัตกรรมสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนแต่มีลักษณะเดียวกัน 

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑ มีความสามารถสร้างสรรค์ บริหารจัดการ วางแผน ประสานงาน จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ของ

คณะกับหน่วยงานภายในและนอกได้ 
๓.๒ มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  และกา รเขียนคอนเทนต์ในการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social media 
๓.๓ มีความสามารถถ่ายภาพนิ่ง ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop, Lightroom เพ่ือ

น าเสนอภาพท่ีสวยงามได้ 
๓.๔ มีความสามารถบริหารจัดการ การท าวารสารของคณะ รวมถึงการใช้โปรแกรม InDesign ในการ

ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เช่น แบนเนอร์ ไวนิล แบคดรอป 
๓.๕ มีความสามารถถ่ายวีดิโอ ตัดต่อวีดิโอระบบ Non Linear ตัดต่อวีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ

การตัดต่อ เช่น Adobe Premier, After Effect ได ้และการตัดต่อสปอตรายการวิทยุ 
๓.๖ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีความละเอียดรอบคอบ 

และมีทัศนคติเชิงบวก 
๓.๗ มีทักษะในการประสานงาน และการท างานเป็นทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถท างานภายใต้

ความกดดันและตามเวลาที่ก าหนดได้ 
๓.๘ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๓.๙ มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๓.๑๐ มีความรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เบื้องต้น เช่น แปลงสัญญาณเทป แปลงไฟล์จากซีดี 
๓.๑๑ หากมีความสามารถด้านงานพิธีกรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๔. ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.๑ ร่วมสร้างสรรค์ คิดรูปแบบ และเนื้อหา พร้อมบทความในการผลิตสื่อ  
๔.๒ วางแผน จัดเตรียม ควบคุมการผลิตสื่อทุก ๆ ด้านให้เป็นไปตามที่ได้รับการพิจารณาแล้ว  
๔.๓ ประสานงานทั่วไปในการจัดท าวารสาร ควบคุม ถ่ายท า จดแก้ไขบท จัดหาสิ่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนใน

การผลิตรายการตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในบท  
๔.๔ ผลิตรายการในขั้นตอนการตัดต่อ ลงเสียง คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก และขั้นตอนอ่ืน ๆ ในการผลิต

รายการของช่อง HUSO Channel ใน YouTube ของคณะ 
๔.๕ เป็น Admin ในการดูแลเว็บไซต์ Facebook และช่องทางการเผยแพร่อ่ืน ๆ รวมทั้ง Upload 

รายการและ 



๕ 
 

๔.๖ จัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๔.๗ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Facebook และช่องท่างการเผยแพร่อ่ืน ๆ ในการเผยแพร่

รายการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
๔.๘ ประเมินผลการรับชมรายการผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ  
๔.๙ จัดหาและประสานผู้สนับสนุนรายการ 

๕. คุณสมบัติอื่น ๆ  
๕.๑ มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และ

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างแท้จริง 
๕.๒ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลา และนอกเวลาท าการตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
๕.๓ เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการท างาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๕.๔ เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการท างานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่

คณะก าหนด 
 

อัตราที่ 2  

๑. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หรือ
สาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนแต่มีลักษณะเดียวกัน 

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑ มีความสามารถถ่ายภาพนิ่ง ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop, Lightroom เพ่ือ

น าเสนอภาพท่ีสวยงามได้ 
๓.๒ มีความสามารถบริหารจัดการ การท าวารสารของคณะ รวมถึงการใช้โปรแกรม InDesign ในการ

ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เช่น แบนเนอร์ ไวนิล แบคดรอป 
๓.๓ มีความสามารถถ่ายวีดิโอ ตัดต่อวีดิโอระบบ Non Linear ตัดต่อวีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมเก่ียวกับ

การตัดต่อ เช่น Adobe Premier, After Effect ได ้และการตัดต่อสปอตรายการวิทยุ 
๓.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีความละเอียดรอบคอบ 

และมีทัศนคติเชิงบวก 
๓.๕ มีทักษะในการประสานงาน และการท างานเป็นทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถท างานภายใต้

ความกดดันและตามเวลาที่ก าหนดได้ 
๓.๖ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๓.๗ มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๓.๘ มีความรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เบื้องต้น เช่น แปลงสัญญาณเทป แปลงไฟล์จากซีดี 
 
 
 
 



๖ 
 
๔. ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับด้านสื่อมัลติมีเดีย และโสตทัศนูปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การให้บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO)  การบันทึกภาพนิ่ง การตัดต่อ
สื่อมัลติมีเดียส าหรับการเรียนการสอน, การประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมของคณะ เพ่ือการน าไป
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะ และช่องทางอ่ืนๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ 

๔.๒ การให้บริการออกแบบหรือจัดท าป้ายข้อความ ป้ายสติ๊กเกอร์ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของคณะ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ 

๔.๓ การวางแผนและดูแลการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
๔.๔ การวางแผนและดูแล บ ารุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมและ

ห้องเรียนภายในคณะฯ  
๔.๕ การวางแผนการจัดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทน และจัดท าแผนและด าเนินการบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์  
๔.๖ การตรวจสอบ แก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๗ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 

เลขประจําตัวสอบ........................... 
 

                              
                                                                                                       

                                                                                                                            รูปถ่าย 
                                      1 นิ้ว 

ใบสมัครพนกังานเงินรายได้ / ลูกจ้างชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
1. ตําแหน่งที่สมัคร…………………………………….…………………………………………………………………………….………….. 
 

2. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ..................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) Mr. , Mrs. , Miss. ………………………………………………………………………………………………….… 
 

3. เกิดวันที่.................. เดือน.............................................................พ.ศ. .......................  อายุ ..................... ปี 
(อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 

4. จังหวัดที่เกิด................................................................สัญชาติ.................................ศาสนา.............................. 
 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
บ้านเลขที่.................................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................................  โทรศัพท์............................................................................................. 
 

 

6. สถานภาพ                   โสด                  สมรส                  หม้าย                 หย่า 
  

7. บิดา/มารดา/สามี หรือภรรยา 
7.1 บิดาช่ือ ............................................................................................................. 
7.2 มารดาชื่อ........................................................................................................... 
7.3 สามีหรือภรรยาชื่อ............................................................................................. 

 
8. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดถึงตํ่าสุด) 
 

วุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่สาํเร็จ 
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9. ประวัติการทํางาน (จากล่าสดุถึงแรกสุด) 

 

ลําดับ สถานที ่ ตําแหน่ง เงินเดือน/คา่จา้ง ระยะเวลา 

     
     
     
     
     
     

 
10. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547  และมีคุณสมบัติและความรู้ที่ต้องการสําหรับตําแหน่งที่รับสมคัรสอบตามทีม่หาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์กําหนดไว้ 
 

                ขอรับรองว่า  ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในใบสมคัรข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               (ลงชื่อ) ..........................................................................ผู้สมัคร 
 

                                                       (..........................................................................) 
                 ย่ืนใบสมัครวันที.่.............เดือน..........................................พ.ศ.................. 

 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 
1. ได้ตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับ 
    ใบสมัครสอบและคุณสมบัติของ 
    ผู้สมัครสอบรายนี้แล้ว เห็นว่า 
    ถูกต้อง มีสทิธิที่จะสมัครได้ 
    จึงขอส่งกองคลังเพื่อรับ 
    ค่าธรรมเนยีมสอบ 
    เป็นเงิน..........................  บาท 
   
   .................................................... 
           เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
วันที่............................................. 
 

 
2.  กองคลังได้รับค่าธรรมเนียมสอบ 
     ไว้แล้ว 
 

     ใบเสร็จเลขที่............................ 
     วันที่ ........................................ 
 

      จึงขอส่งเอกสารการสมคัรคืน 
       กองการเจ้าหน้าที่ 
 
   ................................................... 
                 ผู้รับเงิน 
วันที่................................................ 

 
3.  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
     และคุณสมบัติเฉพาะ 
 

           สมัครสอบได้ 
 

           มีปัญหาเรื่อง..................... 
........................................................ 
....................................................... 
 
..................................................... 
     เจ้าหน้าทีต่รวจคุณสมบติั 
วันที่.............................................. 
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