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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   

ฉบับลงวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
------------------------------------------- 

รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี      
จ านวน ๑ อัตรา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  

นักวิชาการ ๐๑ นายสุเมธา  แสงสว่าง 
นักวิชาการ ๐๒ นางสาวมณีพลอย  นวลกุล 
นักวิชาการ ๐๓ นางสาวอพิชญา  โสตติมานนท์ 
นักวิชาการ ๐๔ นางสาวธนพร  เสวกวัง 
นักวิชาการ ๐๕ นางสาวศศิพร  นิลปักษา 
นักวิชาการ ๐๖ นางสาวธนภรณ์  เริ่มวงศ ์
นักวิชาการ ๐๗ นางสาวพรพิมล  ชูกลิ่น 
นักวิชาการ ๐๘ นายจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร 
นักวิชาการ ๐๙ นางสาวรัชนี  เตี้ยนวล 
นักวิชาการ ๑๐ นางสาวสิริยากร  จงกล 
นักวิชาการ ๑๑ นางสาวกัลลิญา  เขียดน้อย 
นักวิชาการ ๑๒ นายปริญ  ช่วยแก้ว 
นักวิชาการ ๑๓ นางสาวสุดาวรรณ  หนูแป้น 
นักวิชาการ ๑๔ นางสาวพินทุ์สุดา  ฉิมพุทธ 
นักวิชาการ ๑๕ นางสาวนภัสกร  แซ่โอ่ง 
นักวิชาการ ๑๖ นางสาวมาริสา  เชษฐวรรณสิทธิ์ 
นักวิชาการ ๑๗ นายจิระเดช  ชูแก้ว 
นักวิชาการ ๑๘ นายภานุพงศ์  เมืองมา 
นักวิชาการ 19 นางสาวนฤมล  เม่าน้ าพราย 
นักวิชาการ 20 นางสาวเกศรา  สมวานิช 
นักวิชาการ 21 นางกชพร  แก้วแจ่ม 
นักวิชาการ 22 นางสาวกาญจนา  บุญเกื้อ 
นักวิชาการ 23 นางสาววรรณนิสา  บุญไหล 
นักวิชาการ 24 นายกอเลต  หะยีเหย็บ 
นักวิชาการ 25 นางสาวอภิชญา  เลิศไกร 
นักวิชาการ 26 นางสาวอรวรรณ  ชุ่มเขียว 
นักวิชาการ 27 นางสาวปทุมวรรณ  นวลทวี 
นักวิชาการ 28 นางสาวยุพยง  ธรรมสะโร 
นักวิชาการ 29 นางสาวจิธาการณ์  ธีระกุล 
นักวิชาการ 30 นางสาวศิริพร  ใหม่แก้ว 
นักวิชาการ 31 นายสันติพงค์  ช่วยนุ้ย 
นักวิชาการ 32 นางสาวรัตน์จิภรณ์  ชูจ า 
นักวิชาการ 33 นางสาวณัฐชา  ปัญญาวุฒิ 

 



- ๒ – 

นักวิชาการ 34 นายสนธยา  เขียวแก้ว 
นักวิชาการ 35 นายวชิระ  ธาราเกษม 
นักวิชาการ 36 นางสาวกุลภาภร  ยอดรัตน์ 
นักวิชาการ 37 นางธนัชกัญ  ชูเกลี้ยง 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565   
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
 - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 
         - ความรู้ทั่วไปด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
      ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565   
- เวลา  ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 
 

 
หมายเหตุ :   ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน  
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