
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------- 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคล เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา สังกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ     
เข้าสอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่      ๒๒   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                                                                           
 
 

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   
ฉบับลงวันที่     ๒๒     ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒปิริญญาตรี จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๑    นางสาวปาณิสรา สินทวี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๒    นางสาวมูนีเร๊าะ  งะหมาด 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๓    นางภาวินี บุญสนิท 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๔    นางสาวเบญจวรรณ  ค้อมสิงห์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๕    นางสาวปานสิริ คงสิน 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๖    นางสาวณัฏฐ์ชญา พุ่มเพชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๗    นางสาวณญาตา พงศ์จรัส 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๘    นายอภินันท์  พรหมดนตรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๐๙    นางสาวศศิพร  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๐    นางสาววิธาริน  จงจิตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๑    นายจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๒    นางสาวโยธกา ไชยเพชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๓    นางสาวญาณิศา วิจิตรพันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ๑๔    นางสาวเพ็ญนภา  ขวัญทอง 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๕   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑. สอบข้อเขียน    
         หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
         - ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  

   การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบด้านการเงิน    
   การคลังของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

         - ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี 
         - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

 ณ ห้อง TCD112 ชั้น ๑ อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๒. สอบภาคปฏิบัติ 
        หัวข้อเรื่องโดยสังเขป 
          - สอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 
     ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT307 ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

วันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.   ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
- เวลา  ๐๙.๐๐ น.                     ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
     สอบสัมภาษณ์  

 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคารบริหารและส านักงานกลาง  
   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
- เวลา  ๑๗.๐๐ น.  ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 
หมายเหตุ :   
๑. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
    ๑.๑ ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
          ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาล 
          หรือคลินิก มายืนยันก่อนเข้าสอบ หรือ  
    ๑.๒ ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันแสดงเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙     
          (Covid-19) มายืนยันก่อนเข้าสอบ ดังนี้ 
          ก. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ชนิด        
              SINOVAC จ านวน ๒ เข็ม แล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ หรือ 
          ข. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ชนิด  
              ASTRAZENECA จ านวน ๑ เข็ม แล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ หรือ 
          ค. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
              ทางเลือกชนิดอื่นๆ จ านวน ๑ เข็ม แล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ 
     ๑.๓ ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสถานทีส่อบ  
   ๑.๔ ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันไปถึงสถานท่ีสอบข้อเขียนก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัด    
         อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส  
         แต่มีผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จะต้องเข้าสอบ 
         ในห้องสอบทีแ่ยกไว้เป็นการเฉพาะ 
๒. ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน 
 
 


