
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน ๑ อัตรา 
สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ ๑๖ 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  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 



บัญชรีายละเอียดแนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัทักษิณ  
ฉบบัลงวนัที ่ ๖ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------- 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๑ นายอากรกฤษฎิ์  หนูด า 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๒ นายครรชิต  สุทธิพิบูลย์ 

ก าหนดวนั เวลา และสถานทีส่อบแขง่ขนั 

ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง 
๑. สอบข้อเขยีน 

เลขประจ าตวัสอบ วนั เวลา และสถานทีส่อบแขง่ขนั 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๑ – 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๒ 

วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  
หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร
- การบ ารุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น

ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น ๒ อาคารบริหารและส านักงานกลาง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

๒. สอบภาคปฏบิัต ิ
เลขประจ าตวั วนั เวลา และสถานที่คดัเลือก 

ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๑ – 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ ๐๒ 

วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปน็ต้นไป 
หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 

- ความสามารถเก่ียวกับการขับรถยนต์
ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารและส านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

วันที่ 17 กันยายน ๒๕๖๔ 
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

หมายเหตุ :   ๑. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะแจ้งให้ทราบใน
วันที่ 17 กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน 
๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังแนบ ส่งมายัง E-Mail : saowaree.r@gmail.com 

ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๙๓-๖๔๗-๖๒๓๙ 
     ๓.๑ แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ส าหรับบุคคลภายนอก) 

mailto:saowaree.r@gmail.com


แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ส าหรับบุคคลภายนอก) 

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

วันที่.......................................................................
1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................. เพศ    ชาย    หญิง  อายุ ............ ปี 
ที่อยู่ที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่ ................... หมู่ที่ ............. หมู่บ้าน ......................................... ซอย ........ .......................... 
ถนน ............................................................... ต าบล ............................................. อ าเภอ ................................................. 
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท.์................................................... 

2. ขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ (อาคาร)...................................................................................................................... ..................... 
    วันที่.................................................................................................. ..............................................................................  
   เพ่ือปฏิบัติงาน(ภารกิจ)...................................................................................................... ............................................. 
   ............................................................................................................................. .......................................................... 

3. ท่านมีประวัติเดินทางไปจังหวัดใดบ้าง
   3.1 เดินทางไป.............................วันที่ …………………. เดินทางกลับ................................. วันที่.......................... 
   3.2 เดินทางไป.............................วันที่ …………………. เดินทางกลับ................................. วันที่.......................... 
   3.3 เดินทางไป.............................วันที่ …………………. เดินทางกลับ................................. วันที่.......................... 

4. อุณหภูมิร่างกาย.................... องศาเซลเซียส ณ วันที่ ............................... 

5. ท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่

     ไอ          เจ็บคอ    น้ ามูก  หายใจเหนื่อย         จมูกไม่รับกลิ่น        ลิ้นไม่รับรส        ปวดศีรษะ 
       ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ                 ไม่มีอาการผิดปกติดังกล่าว 

6. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือไม่ (ในระยะเวลา 14 วัน)

     ไม่ใช่        ใช่  จังหวัด................................................ 

ลงชื่อ .......................................    ลงชื่อ ...............................................       ลงชื่อ..................................................  
   (.............................................)          (...............................................)               (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) 

 ผู้ขออนุญาต   ผู้ประสานของหน่วยงาน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
 ผู้อนุญาต 

หมายเหตุ ต้องด าเนินการทุกวันเมื่อมีการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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