
 
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง รายช่ือผู>มีสิทธ์ิเข>ารับการคัดเลือกเพ่ือจ>างเปGนลูกจ>างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) 

ตำแหนPง อาจารย/ (แนะแนว) และตำแหนPง เจ>าหน>าท่ีบริหารงาน 

........................................................... 

 

 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจAางเปCนลูกจAาง  

ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหนMง อาจารย2 (แนะแนว) จำนวน 1 อัตรา และตำแหนMง

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศคณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลง

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 น้ัน  

อาศัยอำนาจตามคำส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ี 2402/2557 เร่ือง มอบอำนาจและภารกิจใหAคณบดี

คณะวิทยาศาสตร2 ปฏิบัติหนAาท่ีแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงประกาศรายช่ือ

ผูAมีสิทธ์ิเขAารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบทAายประกาศน้ี 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ   ณ  วันท่ี  4  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

      

  

        (ผูAชMวยศาสตราจารย2 ดร.ธัญญา พันธ2ฤทธ์ิดำ)  

           คณบดีคณะวิทยาศาสตร2 ปฏิบัติหนAาท่ีแทน 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

บัญชีแนบท>ายประกาศคณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

........................................................... 

รายช่ือผู>มีสิทธ์ิเข>ารับการคัดเลือกเพ่ือจ>างเปGนลูกจ>างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหนPง

อาจารย/ (แนะแนว) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 

  อาจารย2แนะแนว 01  นางสาวโปรยฝน จิตต2อักษร 

  อาจารย2แนะแนว 02 นางสาวอุบลรัตน2 มีแสง 

  อาจารย2แนะแนว 03 นางสาวสุนิสา คงทอง 

  อาจารย2แนะแนว 04 นางสาวอัชฌา พรหมสังฆะหะ 

  อาจารย2แนะแนว 05 นางสาวรสสุคนธ2 ชุมชวด 

  อาจารย2แนะแนว 06 นางธัญญาลักษณ2 สายทองแทA 

  อาจารย2แนะแนว 07 นายรุสดี สุหลง 

  อาจารย2แนะแนว 08 นางสาวจุฑารัตน2 พรศรีรัตน2 

กำหนด เวลา และรูปแบบการสอบ 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564  

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  

 

เวลา 13.00 น. เปCนตAนไป  

 

 

- ผูAเขAารับการคัดเลือกเขAาทดสอบระบบออนไลน2 โปรแกรม 

Cisco Webex Meeting 

- สอบสาธิตการสอนแนะแนวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 1 เร่ือง เวลาประมาณ 20 นาที 

- สอบสัมภาษณ2พิจารณาขAอมูลบุคคล 

สอบผMานระบบออนไลน2 โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 

เวลา 16.30 น.    ประกาศรายช่ือผูAผMานการคัดเลือก 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูAเขAารับการคัดเลือกตAอง add line group เพ่ือรับขAอมูลขMาวสารในการสอบ   

2. ส่ิงจำเปCนสำหรับการสอบ: สัญญาณอินเตอร2เน็ตและเคร่ืองคอมพิวเตอร2ต้ังโต�ะหรือโน�ตบุ�คหรือแท็บเล็ตท่ี

มีกลAอง เน่ืองจากผูAเขAาสอบตAองเป�ดกลAองตลอดระยะเวลาการสอบ   

3. ผูAเขAารับการคัดเลือกสามารถศึกษาขAอมูลการใชAงานระบบออนไลน2 โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

(สำหรับผูAใชAงานหนAา 7 – 9) โดยสแกน QR Code 



 
 

บัญชีแนบท>ายประกาศคณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

........................................................... 

รายช่ือผู>มีสิทธ์ิเข>ารับการคัดเลือกเพ่ือจ>างเปGนลูกจ>างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหนPง

เจ>าหน>าท่ีบริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 01 นางสาวเจนจิรา หลMอพงศ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 02 นางสาวศิริวัชรี จำปางาม 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 03 นางสาวณัฐธิดา รักบรรจง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 04 นางสาวเบณจวรรณ ศรีเทพ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 05 นางสาวเนติกานต2 นวลเกล้ียง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 06 นางสาวรชนิศ ทองจันทร2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 07 นายปฏิภาณ พลศิริ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 08 นายนนท2ธิฤทธ์ิ เนียมเกตุ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 09 นางสาวกชกร นุMนแกAว 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 10 นางสาวจันทร2จิรา สุขบรรจง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 11 นางสาวพลอยไพรินทร2 ชMวยคลAาย 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 12 นางสาวอรพรรณ หนูมาก 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 13 นางสาวน้ำทิพย2 ชัยฤทธ์ิ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 14 นางสาวสุนิตา เผือกผMอง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 15 นางสาวธิดารัตน2 แซMล่ิม 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 16 นายประสิทธ์ิ แกAวซัง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 17 นางสาวอทัยรัตน2 เสAงเอียด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 18 นางสาวป�ยนุช สุขอAน 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 19 นางสาวเจนจิรา ดำคำ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 20 นางสาวพิมพ2รัมภา นวลหอ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 21 นายภัทรพล ขวัญสุด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 22 นางสาวเกศราวรรณ ทรัพย2มี 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 23 นางสาวอังคณา สงยAอย 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 24 นางสาวสุณี หมิดหวัง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 25 นางสาวสกุลกาญจน2 กาญชนะพันธ2 



 
 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 26 นางสาวพิมพ2กัญญา อินต�ะวงค2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 27 นางสาวณภามาศ หนูคงบัตร 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 28 นางสาววรัญญา ชูดำ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 29 นางสาวนูรอัย เฮ็งเลาะแม 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 30 นางสาวรัตนาภรณ2 ชัยเพชร 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 31 นางสาวปวีณา ยาชะรัด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 32 นางสาวสุภาวรรณ เล่ือนล่ัน 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 33 นางสาวสาวิณี นาคขวัญ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 34 นายกิตติศักด์ิ แป�นนAอย 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 35 นางสาวจิราพร มากแกAว 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 36 นางสาววัชราภรณ2 คชภักดี 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 37 นางสาวมุฑิตา ณ พัทลุง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 38 นางสาววณิดา บางพงศ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 39 นางสาวพิมพ2มนัส เวชภู 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 40 นางสาวกรรณิการ2 ชัยเพ็ชร 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 41 นางสาวรตพร เส้ียมหาญ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 42 นางสาวณัฐพร เอียดวงค2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 43 นางสาววชิราภรณ2 ขาวสุด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 44 นายสราวุธ ทิพย2มาก 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 45 นางสาวภัทรวดี ขุนเจียม 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 46 นางสาวจุรีพร เกตุชู 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 47 นางสาวถิราพร สิทธิธรรมสันติ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 48 นางสาวจิดาภา แสงเกิด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 49 นายวชิรวิทย2 บุญดำ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 50 นางสาวพิมพ2สุจี สุวรรณ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 51 นางสาวนุชจรี บัณฑิตชน 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 52 นางสาวจิตติมา นิลทะรัตน2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 53 นางสาวสุจิรา จันทนา 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 54 นายนิธิกร อุทัยเวียนกุล 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 55 นางสาวนภัสวรรณ ชุมแกAว 



 
 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 56 นางสาววรรวิษา ทองหนูเอียด 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 57 นางสาววนิตา นิจพันธ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 58 นางสาวจุฑามาศ เกิดเมืองเล็ก 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 59 นางสาวสุพรรณี เกสรินทร2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 60 นางสาวเจนจิรา หนูแกAว 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 61 นายภูรินทร2 ปุรินทราภิบาล 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 62 นางสาวเสาวภา พรหมแกAว 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 63 นางสาวณัฐมล พรมภิบาล 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 64 นางสาวพรทิพย2 คุดคง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 65 นางสาวบุษกร มุสิกโก 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 66 นายเทพรักษา กังแฮ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 67 นางสาวเพชรบุรุษ สยามพันธ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 68 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 69 นางสาวขวัญจิรา ถวิล 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 70 นางสาวพรสุรีย2 เนาวรัตน2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 71 นางสาวเบญจรัตน2 ชูเขาวัง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 72 นางสาวพัชราภรณ2 กลMอมเกล้ียง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 73 นางสาวกชกร จินากุล 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 74 นางสาวมยุรี ทิพย2สง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 75 นางสาวกนกกร ทรัพย2สิน 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 76 นางสาวกาญจนา อารีวงศ2 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 77 นางสาวสุวัฒนา วิเศษยนตรการ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 78 นางสาวอภิชญา รัตนโชติ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 79 นายธนกฤษ เกล้ียงแกAว 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 80 นางสาวป�ทมา มะตาเยะ 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 81 นางสาวสายเพชร ณ พัทลุง 

เจAาหนAาท่ีบริหารงาน 82 นางสาวภาณุมาศ สรAางไธสง 

 

 

 



 
 

กำหนด เวลา และรูปแบบการสอบ 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564  

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  

 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2564  

เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 

 

 

 

- ผูAเขAารับการคัดเลือกเขAาทดสอบระบบออนไลน2 โปรแกรม 

Cisco Webex Meeting 

 

ภาคความรูAความสามารถเฉพาะตำแหนMง 

- สอบขAอเขียน (เวลา 1 ช่ัวโมง) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

หัวขAอโดยสังเขป: งานธุรการและสารบรรณ 

- สอบปฏิบัติ (เวลา 1 ช่ัวโมง) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

หัวขAอโดยสังเขป: การใชAงานโปรแกรม Microsoft Office 

สอบผMานระบบออนไลน2 โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

เวลา 16.30 น.    ประกาศรายช่ือผูAสอบผMานภาคความรูAความสามารถเฉพาะตำแหนMง 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูAเขAารับการคัดเลือกตAอง add line group เพ่ือรับขAอมูลขMาวสารในการสอบ   

2. ส่ิงจำเปCนสำหรับการสอบ: สัญญาณอินเตอร2เน็ตและเคร่ืองคอมพิวเตอร2ต้ังโต�ะหรือโน�ตบุ�คหรือแท็บเล็ต 

ท่ีมีกลAอง เน่ืองจากผูAเขAาสอบตAองเป�ดกลAองตลอดระยะเวลาการสอบ   

3. ผูAเขAารับการคัดเลือกสามารถศึกษาขAอมูลการใชAงานระบบออนไลน2 โปรแกรม Cisco Webex Meeting 

(สำหรับผูAใชAงานหนAา 7 – 9) โดยสแกน QR Code 

 




