
 
 

 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบคดัเลือก (ขอ้เขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 

ห้องเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียน มอ.วทิยานสุรณ์ สุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------- 

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ประกาศรับสมัคร         
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์       
สุราษฎร์ธานี  ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
ต าแหนง่ ผู้จัดการหอพัก จ านวน ๒ อัตรา ไปแล้วนั้น 

       บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี ้

       เลขทีน่ัง่สอบ          ชื่อ - สกลุ 
๐๐๑  นางสาววัชราพรรณ สว่างศร ี
๐๐๒  นางสาววรรณิษา บัวเมือง 
๐๐๓  นางสาวกมลชนก วิเวก 
๐๐๔  นางสาวอรวรรณ จันทร์ชาวนา 
๐๐๕  นางสาวอภิสรา  ดาราย 
๐๐๖  นายสุวิทย ์  จิตรแก้ว 
๐๐๗  นางสาวพิชญ์นรี  เศวตศิลป ์
๐๐๘  นายสิปปกร  ทองย้อย 
๐๐๙  นางสาวอิสริยา  จิรัฐิติกุล 
๐๑๐  นางสาวมนัสว ี  พันธ์เปล่ียน 
๐๑๑  นายพิเชฐ  กรดกางกั้น 
๐๑๒  นางสาวอมรพันธ ์ แก้วสิทธิ ์
๐๑๓  นางสาวจิตรามาศ หลิมกุล 
๐๑๔  นายอานนท์  สุทธิยา 
๐๑๕  นางสาวสุขุมาภรณ์ นวลเศษ 
๐๑๖  นายฐาปกรณ์  หมวดเพชร 
๐๑๗  นางสาวสุนิสา  โพธ์ิโพ้น 
๐๑๘  นางสาวสุพัตรา  ณรงค์ราช 
๐๑๙  นายอ๊ิฟซัน  หมานระเด็น 

 
       /๐๒๐ นายนเรนทร... 



- ๒ - 
 
                               เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ - สกุล 

๐๒๐  นายนเรนทร  ผอมด า 
๐๒๑  นางผกามาส  ดอกกะฐิน 
๐๒๒  นายสุรพงค์  ดอกกะฐิน 
๐๒๓  นางสาวกนกวรรณ สุขล้ิม 
๐๒๔  นายณัฐนันท์  โข้ยวันเซ่ง 
๐๒๕  นางสาวณิชนันทน์ มูลมาตร 
๐๒๖  นายทนงศักดิ์  จิตติอาภรณ์ 
๐๒๗  นางสาวศุภัชญา  เทพไพฑูรย์ 
๐๒๘  นางสาวปัญจรี  เพชรา  

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕        
ตามรายละเอียดก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

 

เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ห้อง LC ๒๑๕ (ช้ัน ๒)  
อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

การสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
           ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง           
หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าแบบหุ้มส้นหรือรัดส้น สุ ภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง                
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และเพื่อป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบคัดเลือก โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ         

     ๒. ให้ผู้เข้าสอบสั่งพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากระบบ        
รับสมัครงานออนไลน์ที่ เว็บ ไซต์  https://resume.psu.ac.th พร้อมน าห ลักฐานการช าระเงิน                      
และบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบ 

     ๓. ต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ และถือเป็นหน้าที่            
ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 

 
 
 
 

     /๔.ผู้เข้าสอบ... 

https://resume.psu.ac.th/


-๓- 
           ๔. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)และพื้นที่  
น าร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ตามประกาศของ ศบค. ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่              
หน้าห้องสอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ หลักฐานหรือผลการรับรองการตรวจหาเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยวิธี             
Real-time PCR (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาการตรวจ 
โดยให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารผลการตรวจเชื้อดังกล่าวที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสถานพยาบาลตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด และ 
  ๔.๒ หลักฐานกรณี ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
ชนิดซิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจ านวน ๒ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) 
หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน ๑ เข็ม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน ให้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ กรณีหายป่วยจากการติดเชื้อฯ 
ได้แก่ บุคคลผู้เคยได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหายป่วยมาแล้วไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่เวลาหายป่วย     
ให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรองซึ่ งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน              
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์              
สอบสัมภาษณ ์ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ www.surat.psu.ac.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๑๑    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

      รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
   ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.surat.psu.ac.th/


(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบคดัเลือก (ขอ้เขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 

ห้องเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียน มอ.วทิยานสุรณ ์สุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------- 

       ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ประกาศรับสมัคร         
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์       
สุราษฎร์ธานี  ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
ต าแหน่ง ผู้จัดการหอพัก จ านวน ๒ อัตรา ไปแล้วนั้น 

       บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี ้

       เลขทีน่ัง่สอบ          ชื่อ - สกลุ 
๐๐๑  นางสาววัชราพรรณ สว่างศร ี
๐๐๒  นางสาววรรณิษา บัวเมือง 
๐๐๓  นางสาวกมลชนก วิเวก 
๐๐๔  นางสาวอรวรรณ จันทร์ชาวนา 
๐๐๕  นางสาวอภิสรา  ดาราย 
๐๐๖  นายสุวิทย ์  จิตรแก้ว 
๐๐๗  นางสาวพิชญ์นรี  เศวตศิลป ์
๐๐๘  นายสิปปกร  ทองย้อย 
๐๐๙  นางสาวอิสริยา  จิรัฐิติกุล 
๐๑๐  นางสาวมนัสว ี  พันธ์เปล่ียน 
๐๑๑  นายพิเชฐ  กรดกางกั้น 
๐๑๒  นางสาวอมรพันธ ์ แก้วสิทธิ ์
๐๑๓  นางสาวจิตรามาศ หลิมกุล 
๐๑๔  นายอานนท์  สุทธิยา 
๐๑๕  นางสาวสุขุมาภรณ์ นวลเศษ 
๐๑๖  นายฐาปกรณ์  หมวดเพชร 
๐๑๗  นางสาวสุนิสา  โพธ์ิโพ้น 
๐๑๘  นางสาวสุพัตรา  ณรงค์ราช 
๐๑๙  นายอ๊ิฟซัน  หมานระเด็น 

 
       /๐๒๐ นายนเรนทร... 
 
 
 



- ๒ - 
 
                               เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ - สกุล 

๐๒๐  นายนเรนทร  ผอมด า 
๐๒๑  นางผกามาส  ดอกกะฐิน 
๐๒๒  นายสุรพงค์  ดอกกะฐิน 
๐๒๓  นางสาวกนกวรรณ สุขล้ิม 
๐๒๔  นายณัฐนันท์  โข้ยวันเซ่ง 
๐๒๕  นางสาวณิชนันทน์ มูลมาตร 
๐๒๖  นายทนงศักดิ์  จิตติอาภรณ์ 
๐๒๗  นางสาวศุภัชญา  เทพไพฑูรย์ 
๐๒๘  นางสาวปัญจรี  เพชรา  

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕        
ตามรายละเอียดก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

 

เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ห้อง LC ๒๑๕ (ช้ัน ๒)  
อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

การสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
           ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง           
หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าแบบหุ้มส้นหรือรัดส้น สุ ภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง                
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และเพื่อป้องกัน            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบคัดเลือก โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ         

     ๒. ให้ผู้เข้าสอบสั่งพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากระบบ        
รับสมัครงานออนไลน์ที่ เว็บ ไซต์  https://resume.psu.ac.th พร้อมน าห ลักฐานการช าระเงิน                      
และบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบ 

     ๓. ต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ และถือเป็นหน้าที่            
ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 

 
 
 
 

     /๔.ผู้เข้าสอบ... 

https://resume.psu.ac.th/


-๓- 
           ๔. ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)และพื้นที่  
น าร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ตามประกาศของ ศบค. ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่              
หน้าห้องสอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ หลักฐานหรือผลการรับรองการตรวจหาเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยวิธี             
Real-time PCR (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาการตรวจ 
โดยให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารผลการตรวจเชื้อดังกล่าวที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสถานพยาบาลตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด และ 
  ๔.๒ หลักฐานกรณี ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
ชนิดซิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจ านวน ๒ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) 
หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน ๑ เข็ม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน ให้แสดงเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ กรณีหายป่วยจากการติดเชื้อฯ 
ได้แก่ บุคคลผู้เคยได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหายป่วยมาแล้วไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่เวลาหายป่วย     
ให้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรองซึ่ งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน              
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์              
สอบสัมภาษณ ์ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ www.surat.psu.ac.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๑๑     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

ลงชื่อ             เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

      รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
          ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
           ส าเนาถูกต้อง 
 

        (นายอภินันท์ ภูศรี)       มาริสา/ร่าง/พิมพ์
นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ                      อภินันท์/ทาน                     

http://www.surat.psu.ac.th/

