
 
                                   
 
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
    เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย   

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
………………………………………………….. 

ตำมที่คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี ประสงค์จะ 
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  ต ำแหน่งเลขที่  2588  เพ่ือปฏิบัติงำนใน
คณะศิลปกรรมศำสตร์  ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  ระยะเวลำกำรรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบ
คัดเลือกและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  และจะประกำศผลกำรสอบใน
วันที่ 2  พฤศจิกำยน  2559  

 

ประกำศ  ณ  วันที่    18   ตุลำคม   พ.ศ.   2559 
       

              
 

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์) 
                                                     คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์  ปฏิบัติกำรแทน   

      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

 

 

 

 

 

            ส ำเนำถูกต้อง 

      มัสหยำ  วงษ์หอมทอง 

(นำงสำวมัสหยำ  วงษ์หอมทอง) 
     นักวิชำกำรอุดมศึกษำ            มัสหยำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 
 



 
                 รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

       ต าแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา  ต าแหน่งเลขที่  2588 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
1. นำงสำวปุณณภำ พันธุศักดิ์ 
2. นำยภำณุพงศ ์ โกสิยำภรณ์ 
3. นำยซุลฮัยดี  ซำกำ 
4. นำงสำวสุกัญญำ ดุสำ 
5. นำงสำวนูรีซัน ยูโซะ 
6. นำงสำวนูรุลฮูดำ ฮำมะ 
7. นำงสำวเกศแก้ว วงศ์จันทรสกุล 
8. นำยบุรฉัตร  ขวดแก้ว 
9. นำงสำวนูรมี  เปำะเงำะ 
10. นำงสำวนุรมัยนี ยะหริ่ง 
11. นำยซูไฮม ี  บูยำ 
12. นำงสำวรุสนำนี ดือรำแม 
13. นำงสำวสุวนันท์ แดงวิไล 
14. นำงสำวมำริสำ เจ๊ะเงำะ 
15. นำงสำวอำนีรำ สำและ 
16. นำยสมเจตน์  เบ็ญจวรรณ 
17. นำยแวนูรดิน แวยูโซะ 
18. นำยแวอุสมำน แวซู 
19. นำงสำวซำกียะห์ ปำแนแจกะ 
20. นำงสำวศศิธร สัตยำนุรักษ ์
21. นำงสำวนัสรียะ หะยีบำกำ 
22. นำงสำวหุสณำ มำลำยำ 
23. นำงดำนีน  นิลพัฒน์ 
24. นำยฮุสนี  มอลอ 
25. นำงสำวรีบีฮัน สนิ 
26. นำงสำวกัลยำณัฏฐ์ แก้วอินทร์ 
27. นำยมุลยำดี  หะมะ 
28. นำยถิรดล  วัฒนศักดิ ์
29. นำยวรำกร  หลังนุ้ย 
30. นำงสำวอภิญญำ มะหมิง 
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31. นำงสำวซูไฮลำ หะยีอำซำ 
32. นำงสำวนำเดีย อัลดุลกำร ์  
33. นำงสำวสุทธิดำ สำมะ 
34. นำงสำวพิมประไพ จันทร์ศรี 
35. นำยโชติวิทย์  รุ่งอำหลี 
36. นำยฮัมดำน  ยะหริ่ง 
37. นำงสำวนูรฮีดำยะฮ์ ลือแบลูวง 
38. นำงศศิธร  เติมเกษมวงศ ์
39. นำงสำวนูรีซะ บำดำ 
40. นำยนพกร  สุวรรณชำตรี 
41. นำงสำวอมรรัตน์ สิงห์หนู 
42. นำงสำวสุวีรญำณ์ หนูชัยแก้ว 
43. นำงสำวอำรีรัตน์ บินรัตแก้ว 
44. นำงยำมีละห ์ กำแลซำ 
45. นำงสำวคณัสนันท์ บำงพระ 
46. นำงสำวศุภรัตน์ อำแว 
47. นำงสำวนำรีมำลย์ ดอยอ 
48. นำงสำวนูร์ดำ แตบูมำ 
49. นำงสำวสุไวบะห์ ปะจู 
50. นำงสำวแวปำตีเมำะ หะยีสอเฮำะ 
51. นำยภำณุวิชญ์ พุ่มฤทัย 
52. นำยอิลฟำน  มูหำมัด 
53. นำงสำวทิพย์ภำวดี สองชัย 
54. นำงสำวปิ่มกมล แสงอุบล 
55. นำงสำวนูรียะ เจะมะ 
56. นำยวันอิดรีส  หะยีเยะ 
57. นำงสำวรอฮันนี เจะเลำะ 
58. นำงสำวภำนุชนำถ สะด ี
59. นำงสำวธนิฐฐำ บุญสนอง 
60. นำงสำวน้ ำค้ำง กลมเกลียว 
61. นำยอำบีดิน  ดือรำแม 
62. นำยรุสดี  ยูโซะ 
63. นำยซอบร ี  อำแว 
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64. นำยอิสมำแอ  ดอเลำะ 
65. นำยอับดลุญับบำร์ อับดุลมุบดีอ์ 
66. นำงสำวจุฑำมำศ บุญศิร ิ
67. นำงสำวอ้อมใจ ซ่อกุหลำบ 
68. นำงสำวซอฟียะห์ เจะมะ 
69. นำงสำวอำนีซะห์ หำแว 
70. นำงสำวแพรรวี สำครินทร์ 
71. นำงจีรนันท์  ทรงชำติ 
72. นำงสำวนูรอัยซะห์ เจ๊ะหะมะ 
73. นำงสำวอัสมำนี สำและ 
74. นำงสำวนูรียะห์ ดำแซ 
75. นำยบูคอรี  ดือเระ 
76. นำงสำวฟิรดำว มำมะ 
77. นำงสำวอุดมพร นวพรนิมิต 
78. นำยกฤติเมธ  น้อยทับทิม 
79. นำงสำวนพรัตน์ ทองเต็มดวง 
80. นำงสำวอำซีย๊ะห์ มะดีเยำะ 
81. นำงสำววิไลรัตน์ เสริมไชยพัฒน์ 
82. นำงสำวกันต์สิริ ซังขำว 
83. นำงสำวนิสรีน อำบู 
84. นำงสำวอำดีญำ ดือรำเฮง 
85. นำงสำวฟำดีละห์ หะยีมะเซำะ 
86. นำยอำนุภำพ สะมะแอ 
87. นำงสำวอัสมำ สันง๊ะ 
88. นำงสำวฮำปือเซ๊ำะ สำหะ 
89. นำงสำวพริสร์รดำ เผือกสวัสดิ์ 
90. นำงสำวอำยูนี จำรง 
91. นำงสำวแวอำมีเนำะห์  สุหลง 
92. นำงสำวอัสมำ ทิ้งน้ ำรอบ 
93. นำงสำวอำซีซ๊ะ จำรง 
94. นำงสำวสำธิตำ สุทธิสังข์ 
95. นำงสำววีรญำ วังหิน 
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96. นำงสำวนูรไอนี มำโอ๊ะ 
97. นำงสำวฮำดีเมำะ กำซอ 
98. นำงสำวรุสนี  มะทำ 
99. นำงสำวยูสรำ เจ๊ะแว 
100.นำงสำวพูนศรี ซบเอ่ียม 
101.นำงสำวนิติมำ ทับทิมไทย 
102.ว่ำที่ ร.ต.หญิงจำรุณี แสงเขียว 
103.นำงสำวกมลชนก ชูปำน 
104.นำงสำวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์ 
105.นำงสำวนิภำ  ผอมปิด 
106.นำงสำวสุไฮณีย์ แวยูนุ 
107.นำงสำววตัสนีม บำกำ 
108.นำยธนำดุล  เบญญำอนันต์ 
109.นำงสำวปำตีเมำะ โต๊ะกียะ 
110.นำงสำวนูเรียนำ สะแปอิง 
111.นำงสำววันสิกำ ค ำช้ำง 
112.นำงสำวจำรุวรรณ เสำสูงยำง 
113.นำงสำวอำซูรำ มำมะ 
114.นำงสำวไซนับ มะแซ 
115.นำงสำวไซนะ ลำเตะ 
116.นำยฟำรุก  ยุมิง 
117.นำงสำวอโนทัย ชูสุวรรณ 
118.นำงสำวชณุตพร เทพพรหม 
119.นำงสำวอรรนภำ เทพพรหม 
120.นำงสำวเจมจิรำ สุขรักษ ์
121.นำงกัลยำ  บริบูรณ์สุข 
122.นำยพิชิตชัย  ปำนทน 
123.นำงสำวนูรอิสซำน สะมะด ี
124.นำงสำวรอมล๊ะ หะยีสำและ 
125.นำงสำวอำลียำ แตเป๊ำะ 
126.นำงสำวอำนีซะห์ สีแก้วอ่อน 
127.นำงสำววริศรำ พลรักษ์ 
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128.นำงสำวสุมนฑำ พลรักษ์ 
129.นำยศักดิ์นรินทร์ ธุวสันติ 
130.นำงสำวฟำดีละห์ มะดีเยำะ 
131.นำงสำวซำรีฟะห์ เจะมะ 
132.นำยมำโนช  ข ำสำสดี 
133.นำงสำวอุษณีย์ อินทรมำศ 
134.นำงสำวซอพียะห์ แมเร๊ำะ 
135.นำงสำวซีเรำะห์ ยูโซะ 
136.นำงสำววันฮำนีฟะห์ แวดอเลำะ 
137.นำงสำววันฮำนูรำ วรรณมำตร 
138.นำงสำวขวัญเรือน ยอดพรมทอง 
139.นำงสำวนูรรัยฮัน มำสนิท 
140.นำงสำวแวรุสนีดำ ยือลำแป 
141.นำงสำวนำเดีย โพธิ์โซ๊ะ 
142.นำยนิฮำรูน  ระเด่นอำหมัด 
143.นำงชนัญญำ  ศรีภูวนำถ 
144.นำงสำวมนฑกำนต์ จุฑำนันท์ 
145.นำงสำวนิลิลลำ นิโซะ 
146.นำงสำวสุภำรัตน์ ท่ำสะอำด 
147.นำงสำวกัลโสม กำรี 
148.นำงสำวปัญญกัลย์ ไชยศรี 
149.นำงสำวอนุสรำ อินทะเล 
150.นำงสำวซอฟัต วำจิ 
151.นำงสำวพิชำมญธุ์ จิระกำญจน์ 
152.นำยซุอัยดีย์  ออสันตินุตสกุล 
153.นำงสำวอรอนงค์ บุญล้อม 
154.นำงสำวสุทธิรดำ เอ้ือตระกำรวิวัฒน์ 
155.นำยรุสดี  แวนำแซ 
156.นำงสำวจุฑำมำศ ขวัญบุญจันทร์ 
157.นำยอัลดุลมำลิก ตำเฮร์ 
158.นำงสำวศิริขวัญ กดแก้ว 
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159.นำงสำวเด่นนภำ เส้งมี 
160.นำงสำวนิสัลหม๊ะ อิสำเฮำะ 
161.นำงสำวรอฮำนำ หมะประสิทธิ์      
162.นำงสำวฮำซีเยำะ ดือเระ 
163.นำงสำวมำดีฮะห์ สำมะ 
164.นำงสำวสุลยำนี แวดือรำโอะ 
165.นำยรุสลัน  มะมิงจิ 
166.นำงสำวอำอีเซำะ เด็งและ 
167.นำยภววัส  ชูศรี 
168.นำงสำวหัยดำร์ ดือมะลี 
169.นำงสำวโนรไอนี มำหิเละ 
170.นำงสำวซำดียะฮ์ แวหมะ 
171.นำงสำวสุวิมล ยีจิ 
172.นำงสำวชำณัชฐำ เดชนธีนนท์ 
173.นำงสำวโซฟียะห์ ยูโซะ 
174.นำงสำวบำซีเรำะห์ แลแตบำตู 
175.นำงสำววันอัยซำห์ ลำเตะ 
176.นำงสำวนูรฮำฟีซำ จำรง 
177.นำงสำวคอรีเยำะ เปำะมะ 
178.นำยวันอีรฟำน แวมำมุ 
179.นำยทวีศักดิ์  ปิ 
180.นำยกฤษดำ  และเซ็ง 
181.นำยรูสลำน  ยะลำแป 
182.นำงสำวไอนี  ตือเงำะ 
183.นำงสำวมำเรีย กรูตำมำ 
184.นำงสำวฮำมีดะห์ ม๊ะติ 
185.นำงสำวสุนิตำ มำดีเยำะ 
186.นำยอัรฟำน  แดวอสนุง 
187.นำงสำววันนำอีมำห์ ตำเยะ 
188.นำงสำวนูรีมะห์ บำกำ 
189.นำงสำวศศมน ศรีรัตน์ 
190.นำงสำวศลิษำ บิลสัน 
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191.นำงสำววิรดำ เจ๊ะลือเร๊ะ 
192.นำงสำวซอเฝียะ แกสมำน 
193.นำงสำวภำวิณี จันทร์เล็ก 
194.นำงสำวบุศรำ บิลละโสย 
195.นำงสำวพนิดำ สุขอนัน 
196.นำงสำวกัณฐมณี รัตนรำมศรี 
197.นำงสำวซอฮำบีย์ สำและ 
198.นำงสำวบงกช ปลอดปล้อง 
199.นำงสำวสุชำดำ หะยีสมำแอ 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดการสอบ 

สอบวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
เวลำ  13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง 58102  อำคำร 58 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

- สอบควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548  
- สอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนกิจกำรนักศึกษำ 
- สอบควำมรู้ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ในวันสอบให้ผู้เข้ำสอบแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม  


