(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
---------------------------------------------ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดําเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
สิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก
1. นางสาวซะห์วานี หวันเต๊ะ
2. นางสาวอัยมาน ดอเล๊าะ
3. นางสาวซุนณีย์ สือแต
4. นางสาวนิอัสรีนา ระเด่นอาหมัด
5. นางสาวฮูดา สะรีเดะ
6. นางสาวนูรีดา มะดีเยาะ
7. นางสาวไลลา มะยีแต
8. นางสาวมุนตาฮา อาลอาดัม
9. นางสาวอาตีซะห์ วาแมง
10. นางสาววรีพรรณ มากศรี
11. นางสาวซูเรียนี บอเตาะ
12. นางสาวซัมรอฮ ดอเลาะ
13. นางสาวนูซีเร๊าะ ชิณกะธรรม
14. นางสาวนูรเดียนา มุสตาฟา
15. นางสาวปวิตรา แก้วลายทอง
16. นางสาวเจะรอสนะ เบญสะอุดี
17. นางสาวพิชชา ขจรยุทธไกร
18. นางสาวฐิติมา จิตตพันธ์
19. นางสาวมารียา ดามะ
20. นายจักรธร สิงห์มณี
21. นางสาวนุรวานา สะอิ

รายละเอียดการสอบคัดเลือก
กําหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร 49 โรงเรียน
สาธิต
เวลา 09.00-12.00 น.
สอบข้อเขียน
- ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
- ระเบียบการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผ่าน
ทางหน้าเวปไซต์ คณะศึกษาศาสตร์
website : http://edu.psu.ac.th/
ข่าวสมัครงาน

/22.นางสาวนิอิบติซาม...

-222. นางสาวนิอิบติซาม หะมะ
23. นางสาวรอฮานี เจ๊ะโซะ
24. นางสาวณิชกานต์ สิงห์ทอง
25. นางสาวนริศรา ยานัยฮับ
26. นางสาวฮารีซะ ยูโซะ
27. นางสาวฮาซีนา โต๊ะเหม
28. นางสาวนาเดีย วิลัยเลิศ
29. นางสาวสุไรฮา เจะอาแว
30. นายวันอัสรี แวมามะ
31. นางสาวนุรไอดา มะเหาะ
32. นางสาวนูรีดา เปาะโซะ
33. นางสาวกนกวรรณ กันติวงค์
34. นางสาววีรยา อินทกาญจน์
35. นางมัทนาวดี มานะเกล้า
36. นางสาวมาดีฮะห์ สาเล็ง
37. นางสาวนูรอาเซียน เจ๊ะกอบะ
38. นางสาวมุสลิมะห์ โตะหลง
39. นางสาวรุสนีตา เบ็ญอาแว
40. นายยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
41. นางสาวฟัตฮียะห์ กะลูแป
42. นางสาวฮัซวานี เบ็ญจวงค์
43. นางสาวนิชดา เจะเงาะ
44. นางสาวโซรายา และมาลี
45. นางสาวสิริวิมล โมสิทธิ์
46. นายลุกมาน มะสีละ
47. นางสาวคูซัยหม๊ะ ดอเล๊าะหะมะ
48. นางสาวมุรนี อาแว
49. นางสาวชนากานต์ ลิขิตทวีโชค
50. นางสาวนุรฮายาตี กาซอ
51. นางสาวสารีนี อูมา
52. นางสาวมิสบะห์ หะยีสาเมาะ
53. นางสาวฮุสนา บือโต
54. นายนิแอ มะยี
55. นางสาววราภรณ์ คงช่วย
56. นางสาวมาฮานี เปาะโน
57. นางสาวโนรนัซนีน หะยีอาแว
58. นางสาวสุไวบะห์ ปะจู
59. นางสาวกวินนา ปินตานา
/60. นางสาวฮายาตี...

-360. นางสาวฮายาตี เจะมะ
61. นางสาวนูรีดา แตบูมา
62. นางสาวอามีนะห์ นิตา
63. นางสาวปิยะพร เด่นอุดมวัฒนา
64. นางสาวอาอีด๊ะ มะแตฮะ
65. นางสาวนัสรีน มะกูวิง
66. นางสาวอามีเนาะ แวยูโซ๊ะ
67. นางสาวนัฐาพร สิงขรณ์
68. นางสาวนิอัสมะ ดือเร๊ะ
69. นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี
70. นายมะซอกี เด็งมะระ
71. นายอุสมาน สาและ
72. นายการีม แมะเฮาะ
73. นางสาวนูรฟาดีลา สาเม๊าะ
74. นายอันนัสซ์ จะปะกิยา
75. นางสาวนุรสาปินา หลีหิม
76. นางสาวนุรเดียร์นา การี
77. นางสาวสุมิตรา ดําโข่
78. นางสาวนูรฮานีซา ขาเดร์
79. นางสาวไซตน ยูโซะ
80. นายกฤษดา หะยียามา
81. นางสาวกนกจันทร์ จิตตารมย์
82. นางสาวโชติกา รัตนโยธิน
83. นางสาวซารีฟะห มะ
84. นางสาวแวรอบีอะห์ ดาหะยี
85. นางสาวซันบีรา ดามาอู
86. นางสาวต่วนคอดิเย๊าะ เจะนิ
87. นางสาวลีน่า สนิ
88. นางสาวอัสนี เจ๊ะอาลี
89. นางสาวนูรฮาฟีซา สาอิ
90. นางสาวฮามีดะห์ ม๊ะติ
91. นางสาวนิชาภา จุลวัจน์
92. นางสาวดารุณี มิ่งละเอียด
93. นางสาวไลลา กะจิ
94. นางสาวรอฮายา สาและ
95. นายพฤทธิ์ชยุต สุตะกูล
96. นางสาวรังสินี ก้อนทอง
97. นางสาวโนรฮายาตี สามะ
/98. นางสาวสูไรยา...

-498. นางสาวสูไรยา ดอลี
99. นายบูคอรี ดอเลาะ
100. นางสาวมายเดียน่า เปาะเลาะ
101. นางสาวอนีซา ยะโก๊ะ
102. นางสาววันไซหนับ สามะอาลี
103. นางสาวอามีนะห์ กาซอ
104. นางสาวซูรีดา กาเร็งสานา
105. นางสาวมุรณีย์ กะลูแป
106. นางสาวซูไฮละห์ โซ๊ะ
107. นางสาวตอฮีเร๊าะ ยูโซะ
108. นางสาวนุชสิรี พรหมณี
109. นางสาวการีมา เจ๊ะเหาะ
110. นางสาวปาตีเมาะ มามะ
111. นางสาวคูซามีย์ อุมะ
112. นายภาคิน จินตานุสาร
113. นางสาวอานีตา อาแวกือจิ
114. นางสาวมาดีฮะห์ มาปะ
115. นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ
116. นางสาวมูซีเราะห์ อีแต
117. นางสาวซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ
118. นางสาวซูไฮซัน มาฮะ
119. นางสาวอาแอเสาะ ซาแม
120. นางสาวซาลีนา มะเย๊าะ
121. นางสาวปัทวิกาญจน์ แก้วศรีหน่อ
122. นางสาวยลดา แดงโรจน์
123. นางสาวซารีปะห์ สะมะลี
124. นางสาวนูรฮูดา มูซาและ
125. นางสาวมารียะฮ์ เจ๊ะโด
126. นางสาวมูนา บาบูมาเร๊าะ
127. นางสาวซูไมยะห์ สมูซอ
128. นางสาวอัญธิกา สิทธิศักดิ์
129. นางสาวฮูไสณี หมัดจารุ
130. นางสาวสุมิตา อภิสิทธิศักดิ์
131. นางสาวศรินธร ไชยณรงค์
132. นางสาววิลาสินี มะเอียด
133. นางสาวสุนีย์ เหมมันต์
134. นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว
135. นางสาวมุสรา สาเมาะ
/136. นางสาวชลธิชา...
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นางสาวชลธิชา วาระเพียง
นางสาวอานีซา หะยีเต๊ะ
นางสาวอนัญญา อารีบําบัด
นางสาวรูฮายา หมะประสิทธิ์
นางสาวนูรอารีนี บูงอ
นางสาววารีซะห์ อุเซ็ง
นางสาวพรรณธิวา อินทสาร
นางสาวโรสมานี บราเฮ็ง
นางสาววีรนุช ด้วงเมืองใหม่
นางสาวรอซีย๊ะห์ มะแซ
นางสาวนิซาลูมา แวซู
นายสุฟวัน ดาเล็ง
นางสาวฮาซาน๊ะ เจ๊ะซอ
นางสาวนภัสสร นพจนสุภาพ
นางสาวตอยยีบะ เจะเงาะ
นางสาวลีนา โสธามาต
นางสาวมิสวัร อาแซ
นางสาวฟาตีเมาะ หะมะ
นางสาวมูรณี ซอเด็ง
นางสาวปริฉัตร สองประสม
นางสาวปูซีย๊ะ เจ๊ะมะ
นางสาวฟาตีมะห์ โซะปาเนาะ
นางสาวฟารีดา ลาเต๊ะ
นางสาวจิตรา วิเชียรรัตนพงศ์
นางสาวสุไฮนีย์ เบญจเหม
นางสาวอาอีเสาะ เจ๊ะแวสนุง
นางสาวเจะรุสณี สะอิด
นางสาวภานินี ตะเคียนทอง
นางสาวซาปีนะห์ กาซาเด็ง
นางสาวนูรฮายานา เจ๊ะมิง
นางสาวฟารีดา มะแซะ
นางสาวนูรีหซันต์ สะนิ
นางสาวนิรอฮานี ยีอาแซ
นางสาวทัศนีม ยีอาแซ
นางสาวรุสดา สุหลง
นายอิลยาส ตุงคะเศรณี
นายมาน มะมิง
นางสาวอาริญา โดะแอ
/174. นางสาวฮุสนา...
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นางสาวฮุสนา ดาโอะ
นางสาวศุภกัญญา เริม่ วงศ์
นายยูกีฟ กลิน่ เมฆ
นางสาวศศิชา ตั้งมั่นคง
นางสาวนูรไอนี อาหลี
นางสาวจัสติน่า จงรักษ์
นางสาวพิมาภรณ์ แก้วสวัสดิ์
นางสาวอารีนา เบ็ญฮาวัน
นางสาวซัฟรา หะยีหะมะ
นางสาวปทุมรัตน์ บัวแก้ว
นายอาลีย๊ะ มะลี
นางสาวอริต้า ชลเกษม
นางสาวณัฐณิชา อิสมาแอ
นางสาววนิชญา มีมอง

ขอให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงไม่สวมกางเกง ผู้ชายไม่สวมเสื้อยืดและกางเกง
ยีนส์ห้ามสวมรองเท้าแตะ หากผู้เข้าสอบแต่งกายไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก
เตรียมบัตรประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อนําเข้าห้องสอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สําเนาถูกต้อง
(นางจุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน)
พนักงานบริหารทั่วไป

จุฬาลักษณ์ ร่าง/พิมพ์/ทาน

