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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 
……………………………………….. 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายไดคณะ ครั้งท่ี 1/2563 ฉบับลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณเงินรายไดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เลขท่ี 505 ดวยวุฒิปริญญาตร ีอัตราคาจาง
เดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครแลว และขอประกาศรายชื่อมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ดังนี้ 

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ นามสกุล 

1. PSU-014995 505-001 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี 

2. PSU-015040 505-002 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา 

3. PSU-015112 505-003 นางสาวอัยพิจยา ศวัสรกุลกร 

4. PSU-015166 505-004 นางสาวไลลา มะยีแต 

5. PSU-015180 505-005 นายอารีซี อาแว 

6. PSU-015213 505-006 นายมูฮําหมัดราพีร มะเก็ง 

7. PSU-015222 505-007 นายสากอวี สมาเฮาะ 

8. PSU-015223 505-008 นางสาวซารีปะห เวาะแมะ 

9. PSU-015227 505-009 นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ 

10. PSU-015246 505-010 นางสาวแวรอบีอะห ดาหะยี 

11. PSU-015306 505-011 นางสาวริฟฮาน ยานยา 

12. PSU-015316 505-012 นางสาวอิลมูนา วายาโยะ 

13. PSU-015323 505-013 นางสาวคอลีเปาะ อาแว 

14. PSU-015382 505-014 นางสาวลัยลา เลงกูล 

15. PSU-015390 505-015 นางสาวภาวิน ี จันทรพุม 

16. PSU-015409 505-016 นายแวอาลี เลาะยีเยาะ 

17. PSU-015460 505-017 นางสาวยันนาต ี เมาะแอ 
 

/ลําดับ 18. เลขท่ีใบสมัคร PSU-015467… 
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ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ นามสกุล 

18. PSU-015467 505-018 นายมูฮําหมัดตอเฮร มะยีแต 

19. PSU-015469 505-019 นางสาวดวงฤด ี พรมรัตนศรี 

20. PSU-015473 505-020 นางสาวเมนภา ชูดแดง 

21. PSU-015491 505-021 นางสาวกูรรอตูไอนี ปะนาฆอ 

 จึงขอใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
    
    

(ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

********************************** 
 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานท่ีสอบ  
วันอังคาร ท่ี 25 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน (100 คะแนน) 

(ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และงานประชุม) 

หองประชุมมะเดื่อ (50233)  
ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร (100 คะแนน) หองปฏิบัติการทางภาษา(50120) 
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 

- การจัดการขอมูลดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel 
- การใชโปรแกรม Microsoft Word ใน
การจัดงานเอกสาร 

วันศุกร ท่ี 28 สิงหาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ บอรดประกาศ ชั้น 2  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
http://huso.pn.psu.ac.th/ 

 
เกณฑการตัดสิน  ผูท่ีผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธี คือ สอบขอเขียน สอบสอน และ

สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 



 

(สําเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 
……………………………………….. 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายไดคณะ ครั้งท่ี 1/2563 ฉบับลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณเงินรายไดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เลขท่ี 505 ดวยวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจาง
เดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครแลว และขอประกาศรายชื่อมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ดังนี้ 

ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ นามสกุล 

1. PSU-014995 505-001 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี 

2. PSU-015040 505-002 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา 

3. PSU-015112 505-003 นางสาวอัยพิจยา ศวัสรกุลกร 

4. PSU-015166 505-004 นางสาวไลลา มะยีแต 

5. PSU-015180 505-005 นายอารีซี อาแว 

6. PSU-015213 505-006 นายมูฮําหมัดราพีร มะเก็ง 

7. PSU-015222 505-007 นายสากอวี สมาเฮาะ 

8. PSU-015223 505-008 นางสาวซารีปะห เวาะแมะ 

9. PSU-015227 505-009 นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ 

10. PSU-015246 505-010 นางสาวแวรอบีอะห ดาหะยี 

11. PSU-015306 505-011 นางสาวริฟฮาน ยานยา 

12. PSU-015316 505-012 นางสาวอิลมูนา วายาโยะ 

13. PSU-015323 505-013 นางสาวคอลีเปาะ อาแว 

14. PSU-015382 505-014 นางสาวลัยลา เลงกูล 

15. PSU-015390 505-015 นางสาวภาวิน ี จันทรพุม 

16. PSU-015409 505-016 นายแวอาลี เลาะยีเยาะ 

17. PSU-015460 505-017 นางสาวยันนาต ี เมาะแอ 
 

/ลําดับ 18. เลขท่ีใบสมัคร PSU-015467… 
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ลําดับ เลขท่ีใบสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ ช่ือ นามสกุล 

18. PSU-015467 505-018 นายมูฮําหมัดตอเฮร มะยีแต 

19. PSU-015469 505-019 นางสาวดวงฤด ี พรมรัตนศรี 

20. PSU-015473 505-020 นางสาวเมนภา ชูดแดง 

21. PSU-015491 505-021 นางสาวกูรรอตูไอนี ปะนาฆอ 

 จึงขอใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
    
    

(ลงชื่อ) ปริศวร ยิ้นเสน  
(ศาสตราจารย ดร.ปริศวร ยิ้นเสน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
สําเนาถูกตอง   

 
 

  

(นางวาสนา  สีลาภเก้ือ)   
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน 

 


