
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๒ อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ           
เข้าสอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบแข่งขัน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ฉบับลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงาน
วิทยาเขตสงขลา) วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๑ นางสาวอัจฉรียา  หวังพูนทรัพย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 02 นางสาวขนิษฐา  โลหะประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 03 นางนิลปัทม์  ขาวแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 04 นางสาวอทิตยา  ตั้งสิริวรกุล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 05 นายวรมัน  จันทร์ประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 06 นายณัฐชนันค์  ทองเหมือน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 07 นางสาวกัญจนพร  คงทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 08 นางสาวภูริชญา  ขุนจร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 09 นายวาฑิต  หมันแหละ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 10 นางสาวพุธิตา  สุขศรีสังข์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 11 นางสาวปาลิดา  สังขปักษา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 12 นางกุลลัดดา  คุ้ยหล า 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 13 นางสาวเจนจิรา  กาญจนมิ่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 14 นายธวัชชัย  มโนสงค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 15 นางสาวฮาลีม๊ะ  ขวัญโต๊ะเร๊ะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 16 นางสาวรัชวรรณ  รัตนรุ่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 17 นางสาวอัจฉราวรรณ  ไชยยาว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 18 นางสาวศิริกาญจน์  จันทร์วิชโน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 19 นางสาวอาทิตยา  เหตุหาก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 20 นางสาวพิมพกานต์  โพธิกุล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 21 นางสาวณัฐฌาพัชร์  นิลเพ็ชร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 22 นางสาววาลีด้า  บูหวัง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 23 นางสาวพลอยไพลิน  อัญญรัตนมณี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 24 นางสาวณัฐภัทร  สุธรรม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 25 นายตะวัน  หมาดทิ้ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 26 นางสาวน้ าฝน  เจริญธนวิธ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 27 นางสาวสุภาวด ี ศรีสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 28 นางสาวจรินารถ  เรืองเดช 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 29 นางสาวกรวิกา  แก้วอาภรณ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 30 นางสาวกมลวรรณ  หัสรังษ ี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 31 นางสาววิทนีย์  ไชยมงคล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 32 นางสาวสุดาพร  หมัดสุเด็น 
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เจ้าหน้าที่บริหารงาน 33 นางสาวปิยธิดา  ประสมศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 34 นางสาวอะมานี  หลีหนุด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 35 นางสาวนันท์นภัส  เทพสันติ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 36 นางสาวปิยนันท์  เสถียรรังสฤษดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 37 นางสาวธัญจิรา  บุญช่วย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 38 นายปวริศ  บุษบงค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 39 นายรัชธร  อินทรีย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 40 นายภัทร์ชนนท์  อวะภาค 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 41 นางสาวเนตรชนก  อินทกาญจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 42 นางสาววารุณี  ทองรักจันทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 43  นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 44 นางสาวอโรชา  ศรัญณรัชต์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 45 นางสาวรัตนา  หะหวัง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 46  นางสาวซารีนา  หมัดเบ็นหลี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 47 นางสาวศรัณญาพัชต์  พุทธชรกาญจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 48 นางสาวนันทิชา  ถนอมทรัพย์สิน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 49 นางสาวลลิตา  พูนผล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 50 นางสาวสุวัฒนา  วิเศษยนตรการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 51 นางสาวชนัญชิดา  ตินตะชาติ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 52 นางสาวอารีดา  เจ๊ะเล๊าะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 53 นางสาวกิตติยาพร  จันทรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 54 นางสาวอัจฉราวดี  ชูเกตุ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 55 นางสาวจริญญา  ตุลยนิษก์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 56 นางสาวสาธิตา  เหลืองสุก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 57 นางสาววันนิสา  วิเชียร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 58 นางสาวสุรัญญา  ศรีเมือง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 59 นางสาวศิวรินทร์  กฐินทิพย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 60 นางสาวศิริภัทร  ศรีทวีป 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 61 นางสาวบุษยาภา  บุญสร้าง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 62 นางสาวพรพิมล  เพชรชี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 63  นางสาวพัขรินทร์  แก้วกอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 64 นางสาวสุพัตรา  ฉิมหนู 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 65 นางสาวอารียา  หว่าหล า 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 66 นางสาวณัฐภวีร ์ ชุมแสง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 67  นางสาวธีดารัตน์  สุวรรณสะอาด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 68 นางสาววรางคณา  แก้วกระจก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 69 นางสาวชาลินี  รักพวก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 70 นางสาวอัมราวดี  ทองเต็ม 



- ๓ – 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 71 นางสาวอุไรวรรณ  อักษรภักดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 72 นางสาวยามีละห์  กาเร็ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 73 นางสาววราภรณ์  ศรีอดุลย์พันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 74 นางสาวปิยะพร  ศิริเลิศ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 75 นางสุภาวดี  เพ็ชรทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 76 นางสาวธิดารัตน์  ทองค า 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 77  นางสาววาสนา  ชูสวัสดิ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 78 นายเอกวิทย์  แสงแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 79 นางสาวสุภิสรา  แซ่จ ู
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 80 นายศุภวิชญ์  วิหก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 81 นางสาววิรากานต์  รัตน์ใหม่ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 82 นางสาวพรรีน  ปิ่นทองพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 83 นายธราเทพ  สุขลิ่ม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 84 นายณัฏฐกฤติ  ว่องธนกฤต 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 85 นางสาวณัฐพร  สาวิโรจน ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 86 นางสาวปิยนุช  ศรีใหม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 87 นางอาซีมา  เหลาะเหม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 88 นางสาวอภิวรรณ  ใจสว่าง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 89 นางสาวปรียาภรณ์  ทองแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 90 นางสาวนิฏฐะกา  ชูชื่น 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 91 นางสาวนริศรา  แซ่ลิ่ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 92 นางสาวฐิตาภา  จันทบัตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 93 นายอัครเดช  แหลมกา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 94 นางสาวปิยธิดา  สุวรรณษานนท์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 95 นางสาวณัจยา  ล๊ะอาหลี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 96 นางสาวมาธวี  ทิพย์มุณี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 97 นางสาวรัญชิดา  มาประชุม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 98 นางสาวธนาภา  นะชาตรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 99 นางสาวนูรอัยนี่  นิยมเดชา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 100 นางสาวอัฟรีนา  มะเกะรอ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 101 นางสาวชลลดา  เจยาคม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 102 นายคมกริช  สะน ิ
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔   
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
       สอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์  
           - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ  
           - งานบริหารงานส านักงาน  
           - งานการเงิน  
           - การบริหารโครงการ  
      สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting 
                       (เปิดระบบเวลา ๐๘.๐๐ น.) 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 สอบสัมภาษณ์  

      สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔   
- เวลา  ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

 

หมายเหตุ :   ๑. ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงในวันสอบแข่งขัน 
  ๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้อง add line group เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารในการสอบ   
  ๓. สิ่งจ าเป็นส าหรับการสอบ : สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค 
หรือแท็บเล็ต ที่มีกล้อง เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการสอบ และมีโปรแกรม Microsoft Office 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   
ฉบับลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติงาน
วิทยาเขตพัทลุง) วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๑ นางสาววิลาวัลย ์ รุยันต์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 02 นางสาวจีรนันท์  ยังพัฒน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 03 นางสาวทิพวรรณ  ไทยอ ามาตย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 04 นางสาวสวรินทร์  กาญจนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 05 นางสาวเมธินี  สีด า 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 06 นางสาวกนกพร  เกลี้ยงนิล  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 07 นายรัตนพล  กาญจนารักษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 08 นางสาวสิริรัตน์  หมื่นเนียม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 09 นางสาวพนิดา  สั้นเต้ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 10 นางสาวศจี  ขุนทิพย์บุญยัง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 11 นางสาวมรรษสิณีช์  สวัสด ี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 12 นางสาวปวีณา  ยาชะรัด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 13 นางสาวณิชนันท์  คงพิทักษ์ศิลป์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 14 นางสาวนิศาชล  รัตนประทีป 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 15 นางสาวเสาวลักษณ์  จรูญรักษ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 16 นางสาวกมลลักษณ์  เทพส่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 17 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองด้วง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 18 นายอธิพงศ์  แจ้งสว่าง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 19 นางสาวเพ็ญวดี  เพชรชนะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 20 นางสาวพิชามญชุ์  ส่งนาวา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 21 นางสาวอาทิตยา  เหตุหาก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 22 นางสาวกันต์กนิษฐ์  บุญเพชรแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 23 นางสาวเมทินี  ช่อสม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 24 นางสาวสุดาพร  พรายจรูญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 25 นางสาวยานุมาศ  นวลเกื้อ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 26 นางสาววิศนีย์  แก้วนาค 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 27 นางสาวฐิติมา  ทิพย์อักษร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 28 นางสาวสุชาดา  ชุมจีน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 29 นางสาวผาทิพย์  จอเอียด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 30 นางสาวนันทวดี  เทพชุม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 31 นางสาวนัชชา  ไชยสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 32  นางสาวคัมภีรดา  บือโต 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 33 นางสาวพัชณิญา  จันทร์แดง 
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เจ้าหน้าที่บริหารงาน 34 นางสาวกัญญา  บัวสุวรรณ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 35 นางสาวอนุสรา  แสงสุวรรณ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 36 นางสาวนริศรา  ผดุงทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 37 นายภ.ภูม ิ รัฐจักร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 38 นางสาวสุภาณี  นิลแสวง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 39 นายธนพล  วงษ์สุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 40 นางสาวอัจฉราวรรณ  ไชยยาว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 41 นายปิยะวัฒน์  ถนอม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 42 นางสาวนฤมล  ชูช่วย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 43  นางสาวรสสุคนธ์  ชุมชวด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 44 นางสาววิศินี  มีมาก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 45 ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร  โภชนานุกูล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 46  นางสาวภัทรสุดา  มีวาสนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 47 นางกรภัทร  โต๊ะคต 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 48 นางสาวสิริยากร  ทองมาก 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 49 นางสาวเปมิกา  โมราสิทธิ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 50 นางสะปิย๊ะ  แขกพงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 51 นางสาฌัชฌา  มาเอียด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 52 นางสาวปวริศา  สาลิผล 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 53 นางสาวสุกัญญา  เสียงเพราะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 54 นางสาวธัญชนก  พริกเม็ดทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 55 นายอธิวัฒน์  ชูศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 56 นางสาวณัฏฐ์ธิดา  รุ่งเรือง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 57 นางสาวณัฏฐณิชา  จงไกรจักร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 58 นางสาวรัสรินทร์  ชวนิธสิวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 59 นางสาวมนต์นภา  อาจทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 60 นางสาวพัชราภรณ์  กล่อมเกลี้ยง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 61 นางสาวธนัฏฐา  รัตนมณี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 62 นายกฤตพล  พรหมแทนสุด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 63  นางสาวจุฑาทิพย์  คชปักษี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 64 นางสาวศุภลักษณ์  พูลเกื้อ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 65 นางสาวพิชญา  ศรีสัจจัง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 66 นางสาวธมลวรรณ  พรหมขวัญ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 67  นางสาวนภัสวรรณ  ชุมแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 68 นางสาวอรวรรณ  บุญยัง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 69 นางสาวจุฑาทิพย์  พูลสง 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 70 นางนิมมิตา  เพ่ิมพูน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 71 นางสาววปุน  จันทมัตตุการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 72 นางสาวสุภัสสร  จีนชาวนา 
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔   
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 

สอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ
- งานบริหารงานส านักงาน
- งานการเงิน
- การบริหารโครงการ

 สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting 
 (เปิดระบบเวลา ๐๘.๐๐ น.) 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

สอบสัมภาษณ์ 
 สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔  
- เวลา  ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

หมายเหตุ :   ๑. ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงในวันสอบแข่งขัน 
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้อง add line group เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารในการสอบ 
๓. สิ่งจ าเป็นส าหรับการสอบ : สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค 

หรือแท็บเล็ต ที่มีกล้อง เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการสอบ และมีโปรแกรม Microsoft Office 


	 

