ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้
------------------------------------------------------------ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ จํานวน 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด) จํานวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จํานวน 27 ราย แล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 เวลา
08.30 – 17.00 น. ณ ห้ องประชุม A-G07 ชั้น G อาคารอํานวยการอุท ยานวิท ยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย โดยขอให้มายังสถานที่สอบก่อนเวลา 20 นาที ตาม
วันและเวลาดังกล่าว และรับบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ (ใบเสร็จรับเงินพร้อมติดรูปถ่าย) ได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณ
หน้าห้องสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย)
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รักษาการแทน

1

บัญชีรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานโครงการ จํานวน 7 ราย
สอบสัมภาษณ์ใน วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ลําดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
1
P310
นางสาวอารีรัตน์
บุญรัตน์
2
P315
นางสาวสุฑาวดี
เผื่อแผ่
3
P325
นายธีรภัทร์
ตันกุลโรจน์
4
P340
นางสาวอัจจิมา
กูลเกต
5
P361
นางสาวณัฏฐา
ปานซ้าย
6
P378
นางสาวรสสุคนธ์
วงศ์ศรีสกุลแก้ว
7
P380
นางสาวชุติกาญจน์
ทิตย์สีแสง

2

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.

บัญชีรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด) จํานวน 8 ราย
สอบสัมภาษณ์ใน วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ลําดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
1
P101
นางสาวพิชชาอร
คูนิอาจ
2
P103
นางสาวอาภาวรรณ
โสภณธรรมรักษ์
3
P107
นางสาววรรณณิศา
ศรีเพชร
4
P108
นางสาวสุพรรณศา
ไพรดุก
5
P116
นางสาววรรณพัชร
ชูทอง
6
P118
นางสาวธัญสินี
ดําแก้ว
7
P120
นางสาวปวีณ์นุช
บุญเลิศ
8
P126
นายธฤต
วิศาลกิจ

3

เวลา
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.

บัญชีรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป จํานวน 12 ราย
สอบสัมภาษณ์ใน วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
ลําดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
1
P202
นางสาวนฤมล
ปานเฉลิม
2
P204
นางสาวคานซา
โสะเบ็ญอาหลี
3
P205
นางสาวกนกพร
แดนชลธาร
4
P210
นางสาวนลินทิพย์
ประสมทอง
5
P211
นางสาวมุกดา
ทองมุณี
6
P214
นางสาวศุจินธรา
แซ่ขอ
7
P228
นายธีระพงษ์
สุนิมิตร
8
P236
นายภัทร์ชนนท์
อวะภาค
9
P246
นางสาวณัฐธยาน์
ยางทอง
10
P249
นางสาวลัดดาวัลย์
สถิตคุณสกุล
11
P250
นางสาวเรวดี
เพชรเมือง
12
P251
นางสาวปริยรัตน์
จันทโคตร์

4

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

