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ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ 

------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖5 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้  จ านวน 3 อัตรา 
โดยด าเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที ่28 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการสอบ
คัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่  3 ตุลาคม 2565  
เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ด้วย  

 ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ พิทักษ์) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต าแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม (ประจ าพื้นที่หาดใหญ่) 

ล าดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล เวลาเข้าสอบ 

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 

1 IDPH001 นางสาวสุพิชฌาย์  ธรรมจินโน 13.20 – 13.40 น. 
2 IDPH005 นางสาวสุพัชชา  ปรีชาเรืองฤทธิ ์ 13.40 – 14.00 น. 
3 IDPH007 นางสาวณัฐธิดา   อัมโร 14.00 – 14.20 น. 
4 IDPH008 นางสาวปาลิตา  ค าขวัญ 14.20 – 14.40 น. 
5 IDPH010 นางสาวภัศรากร  ไชยสองแก้ว 14.40 – 15.00 น. 
6 IDPH015 นางสาวพชิญ์สนิี  เจียรบุตร 15.00 – 15.20 น. 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต าแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม (ประจ าพื้นที่ภูเก็ต) 

ล าดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล เวลาเข้าสอบ 

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 

1 IDPP001 นางสาวนิธินนัท์  โกยโภไคสวรรค ์ 15.20 – 15.40 น. 
2 IDPP005 นางสาวชุติมา  ทองสองแก้ว 15.40 – 16.00 น. 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมแบบเปิดในภูมิภาคใต้ 

ล าดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล เวลาเข้าสอบ 

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 

1 MAN001 นางสาวจุติมา  เจือสุทธิลักษณ ์ 16.00 – 16.20 น. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รหัสเข้าระบบ ZOOM 

Join Zoom Meeting 
https://psu-

th.zoom.us/j/96935832208?pwd=dDhh
WUJxcFJBOUhtbWExVFprbE90UT09 

Meeting ID 969 3583 2208 

Passcode 6456 

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
1. การสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมผ่านระบบ Zoom สามารถติดตั้ง Application  

Zoom Video Conference ได้ที่ https://zoom.us/ 
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมสถานที่สอบให้ เหมาะสมส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์   

ห้ามมีบุคคลภายนอก โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงรบกวน มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบ 
สัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณต์้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์  

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง ไมโครโฟน โดยอนุญาตส าหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC หรือ Notebook หรือ อุปกรณ์อ่ืน ได้แก่ Tablet และโทรศัพท์มือถือ และเตรียม 
สัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมส าหรับการสอบสัมภาษณ ์ 

4. วันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
4.1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Zoom ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ของตนเอง 10 นาท ี 
4.2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าห้องสอบสัมภาษณ์  ผ่าน Zoom Meeting ID และ Password   

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบให้เปลี่ยนชื่อของตนเองเป็น “เลขที่นั่งสอบ ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล” และให้เปิด 
Video เห็นหน้าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ ์ตัวอย่าง 
เช่น  HR-001 นางสาวอวยพร เป็นผล  

4.3. เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Zoom แล้ว จะรออยู่ในห้อง Waiting Room ก่อน เมื่อถึงล าดับ 
การเข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กดอนุมัติให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์  

5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย  
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