
 
(ส ำเนำ) 

ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงเหมำ  

โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 
---------------------------------------------- 

  ตำมท่ีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้ด ำเนินกำรประกำศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงเหมำโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) เพ่ือปฏิบัติงำน ณ ต ำบลทุ่งพลำ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี และสิ้นสุดกำรรับ
สมัครไปเมื่อวันที่  18  ธันวำคม  2563  นั้น 

บัดนี้ คณะศึกษำศำสตร์ ขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกบุคคล  
เป็นลูกจ้ำงเหมำโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย)   ดังนี้ 
 
กลุ่มที่ 1 บัณฑิตจบใหม่ 

ต ำแหน่ง รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก 

ต ำแหน่ง   
ลูกจ้ำงเหมำโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) 
 

1. นำงสำวศุภธิดำ สำยเสมำ 
2. นำงสำวไลลำ มูหนะ 
3. นำงสำวปำตีเมำะ มะหะจิ 
4. นำงสำวเบญจรัตน์ ศรัทธำรัตน์ 
5. นำยอำรีฟิน เนือเรง 
6. นำงสำวนูรมำ ยำเต็น 
7. นำงสำวอำอีเสำะ สะแม 
8. นำงสำวนำวำลัตนำ สำมะ 
9. นำงสำวนูรีซัน เจะแอ 
10.  นำงสำวอำมีเนำะห์ สำแม 
11.  นำงสำวอัฟนำน บำรำเฮง 
12.  นำงสำวมัสณี สะนิ 
13.  นำงสำวซูไฮลำ สำและ 
14.  นำงสำวกัลย์สุดำ แก้วไกร 
15.  นำงสำวนูรฮำยำตี สะนิ 
16.  นำงสำวดรุณี ยือแร 
17.  นำงสำวอำซูรำ มะโระ 
18.  นำยมะยำกี ปะดอ 
19.  นำงสำวนูรฮำยำตี กำเดร์ 
20.  นำงสำวพิสินี พรมเอียด 
21.  นำงสำวโสรญำ หล ำหวัง 
22.  นำยอำริส กำซอ 
23.  นำงสำวจำรุวรรณ ขวัญเหม 

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
วันที่ 23 ธันวำคม  2563 
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2  
เวลำ 09.00-16.30 น. 
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ต ำแหน่ง รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก 

ต ำแหน่ง   
ลูกจ้ำงเหมำโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) 

24. นำงสำววนิดำ สะอะ 
25. นำงสำวมัสยำ ดอเลำะ 
26. นำงสำวแวฮำลีซะห์ แปเฮำะฮีเล 
27. นำงสำวสุพัตรำ เนำว์ไพร 
28. นำงสำวมัสนะห์ ดำโต๊ะ 

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
วันที่ 23 ธันวำคม  2563 
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2  
เวลำ 09.00-16.30 น. 
 
   

กลุ่มที่ 2 ประชำชนทั่วไป 
ต ำแหน่ง รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก 

ต ำแหน่ง   
ลูกจ้ำงเหมำโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) 

1. นำยเฉลิมพล ตุ้ยนะ 
2. นำงสำวรจนำ หนูหนัน 
3. นำยอัมรินทร์ รำชบุตร 
4. นำงสำวธนำภรณ์ ศิริจินำ 
5. นำงสำวปิลันธน์ สมศรี 
6. นำยจำรุวัชร ศรีอินทรสุทธิ 
7. นำงสำวสิริยำ หะยีตำเยะ 
8. นำงสำวสูฮัยนี บรำเฮ็ง 
9. นำงสำววิลดำ แยนำ 
10. นำงสำวนิมำรีแย ยูโซะ 
11. นำงสำวมำรีเย๊ำะ อูมำ 
12. นำยมูฮัมมัดอัสมี สำแม 
13. นำยสำธิต สันเด 
14. นำงสำวนุชบำ โต๊ะรำมัน 
15. นำงสำวมำซีเต๊ำะ ยีมะหลี 
16. นำงสำวอุไรรัตน์ สุขแก้ว 
17. นำงสำวชัญญำนุช นนทกำฬ 
18. นำยเกศนรินทร์ สะนิ 
19. นำงสำวมัยยีดะห์ มะมิง 
20. นำงสำวอับเรำะห์ สำเหมำะ 
21. นำงสำวอัฟนันห์ สำเหมำะ 
22. นำงสำวต่วนฟำรีซะห์ ลำเตะ 

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
วันที่ 24 ธันวำคม  2563 
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2  
เวลำ 09.00-16.30 น. 
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กลุ่มที่ 3 นักศึกษำ 
ต ำแหน่ง รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษำ 
รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก 

ต ำแหน่ง   
ลูกจ้ำงเหมำโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) 

1. นำงสำวนัจญวำ หะยีปูเต๊ะ 
2. นำงสำวฮำสือหน๊ะ ลำเตะ 
3. นำงสำวอัสซือน๊ะ สำเม๊ำะ 
4. นำงสำวนูรฮำลีซำ ปะจูสำมะ 
5. นำงสำวซอลีฮะห์ สะนิ 
6. นำงสำวอำมำนีย์ กอแต 
7. นำยวิรำกร ขำวเรือง 
8. นำงสำวอัฟนัน หะยีอำแว 
9. นำงสำวอำฟีฟะห์ มะแซ 
10. นำงสำวสีตีรอกีเยำะ กียะ 
11. นำยซัมสุดิง ดอเสำะ 

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกโครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำ
กำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 
วันที่ 24 ธันวำคม  2563 
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2  
เวลำ 09.00-16.30 น. 
 
   

 

ประกำศ ณ วันที่  21  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
       
   (ลงชื่อ)      เอกรินทร์  สังข์ทอง 
      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 
                 คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 

           ส ำเนำถูกต้อง 
 
      กิตติญำ อำจเที่ยงธรรม 
 (นำงสำวกิตติญำ อำจเที่ยงธรรม)                  
     พนักงำนบริหำรทั่วไป                         กิตติญำ  ร่ำง/พิมพ์/ทำน 


