
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร 
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. ก าหนดการสอบแข่งขัน ด าเนินการสอบแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้ 
      ๒.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น . ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒.๒ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติการ ๑C ๑๕ – ๑๖ อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๓. ผู้ที่จะเข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ต้องน าหลักฐานแสดงการพ้นระยะการกักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันสอบ 
หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ หรือหลักฐานการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด-๑๙ ในระบบ ATK หรือ RT-PCR ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ มาแสดงต่อ
กรรมการก่อนเข้าห้องสอบ 

๓.๒ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
บริเวณอาคารสอบและห้องสอบ 

๓.๓ ต้องเข้ารับการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทดิจิตอลก่อนเข้าห้องสอบ หากพบมี
อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคโควิด-๑๙ 
และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อคัดกรองโรคระหว่างเวลา ๐๘.๑๕ - 
๐๘.๔๕ น. 

 
 

/๔. ระเบียบ... 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

๔.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
๔.๑ ให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการ   

ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือแสดงตนในการเข้าสอบ 
๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (สุภาพสตรีสวมเสื้อแบบสุภาพ กระโปรง   

สีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น/สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น) และต้องสวมหน้ากาก
อนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้เข้ าสอบคนใดที่มาถึงห้องสอบ
ภายหลังการสอบด าเนินไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  

๔.๔ สิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบได้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมี   

รูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
(๒) ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ ยางลบ 
(๓) เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ 

๔.๕ ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้ง หนังสือ หรือ
เอกสารอ่ืนใดติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ หากตรวจพบในภายหลัง จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริต และให้ยุติ
การสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันท ี

อนึ่ง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจ
พิจารณาอนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องจัดเก็บไว้ ณ บริเวณที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิ์รับสิ่งของคืน จนกว่าจะท าข้อสอบแล้วเสร็จ และเมื่อรับสิ่งของคืนแล้ว    
ให้ออกจากห้องสอบทันที 

๔.๖ ในระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะพูดคุย หรือส่งสิ่งของให้แก่กันกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
หรือกับบุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 

๔.๗ กรณีมีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต   
ในการสอบเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบบันทึกข้อเท็จจริงไว้ในกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบที่ทุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต และให้ยุติการสอบของผู้ เข้าสอบรายนั้นทันที ทั้งนี้ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ตรวจให้คะแนน และพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบของผู้เข้าสอบ
รายนั้นได้ และให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสอบเป็นที่สุด 

๔.๘ เมื่อท าข้อสอบแล้วเสร็จให้ผู้เข้าสอบวางข้อสอบและกระดาษค าตอบไว้ ณ ที่นั่งสอบ  
๔.๙ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจาก     

ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริตและคณะกรรมการด าเนินการสอบอาจพิจารณา
ไม่ตรวจให้คะแนนหรือพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบของผู้ เข้าสอบรายนั้นได้ ทั้งนี้  ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ ให้ถือเป็นที่สุด 

 
 

/๕. ก าหนด... 
 

 
 
 
 
 
 





 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาวประภาภรณ์ จันทะพันธ์ 
๒ ๐๐๒ นางสาวจารวี วรรณชาต ิ
๓ ๐๐๓ นางสาวศริน ใต้ระหันต์ 
๔ ๐๐๔ นางสาวพรสุดา ศรีมาบุตร 
๕ ๐๐๕ นายปกรณ์วรรธน์ ปาสาจันทร์ 
๖ ๐๐๖ นายภาณุพงศ์ กาสา 
๗ ๐๐๗ นายมนตรี ผลสินธ ์
๘ ๐๐๘ นางสาวศิริรัตน์ องอาจ 
๙ ๐๐๙ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทรคร 

๑๐ ๐๑๐ นางสาวปัทนันท์ นามข า 
๑๑ ๐๑๑ นางสาวกรรณิกา อ่างแก้ว 
๑๒ ๐๑๒ นางสาวสุกัญญา ปุยฝ้าย 
๑๓ ๐๑๓ นางสาวสุพรรษา หอมอ้ม 
๑๔ ๐๑๔ นางสาวอรัญญา พรมจักร์ 
๑๕ ๐๑๕ นางสาวเจนภา กล้าแข็ง 
๑๖ ๐๑๖ นางสาวปริยากร อุดมวรรณ 
๑๗ ๐๑๗ นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขเพ่ิม 
๑๘ ๐๑๘ นางสาวน้ าฝน ประจญยุทธ 
๑๙ ๐๑๙ นางสาวเกศสรีนุช บุตรี 
๒๐ ๐๒๐ นางสาวจามจุรี ภักดีสุวรรณ์ 
๒๑ ๐๒๑ นางสาวรัชฎาพร ดีทะเล 
๒๒ ๐๒๒ นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล 
๒๓ ๐๒๓ นางสาววิไลภรณ์ พรมมากอง 
๒๔ ๐๒๔ นางสาวธนันทิตานัน นาดี 
๒๕ ๐๒๕ นางสาวไอยรดา อ่อนสนิท 
๒๖ ๐๒๖ นางสาวภาพิมล แสนทวีสุข 
๒๗ ๐๒๗ นางสาวอัญชลีภรณ์ ศรีษะธาตุ 
๒๘ ๐๒๘ นางสาวนัจกร สะมาร์ 
๒๙ ๐๒๙ นางสาวจินตนา แสนสุด 
๓๐ ๐๓๐ นางสาวสมธิดา ทัดเทียม 

๑/๓ 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๓๑ ๐๓๑ นางสาวกรองแก้ว สินค้า 
๓๒ ๐๓๒ นางสาวพิชามญชุ์ ตรงสถิตกุล 
๓๓ ๐๓๓ นางสาวธิดารัตน์ ชื่นใจ 
๓๔ ๐๓๔ นางสาวสุชาดา อึ้งประเสริฐ 
๓๕ ๐๓๕ นางสาวชลธิญา ทวีโคตร 
๓๖ ๐๓๖ นางสาวภัทรภร ภูหงษ์สูง 
๓๗ ๐๓๗ นางสาวอมรวิริญจ์ พิญญพงษ์ 
๓๘ ๐๓๘ นางสาวธนารีย์ มุสิกสวัสดิ์ 
๓๙ ๐๓๙ นางสาวชนนิกานต์ เชียจอหอ 
๔๐ ๐๔๐ นางสาวปิยธิดา สุนทรวิภาต 
๔๑ ๐๔๑ นางสาวปานตะวัน อักษร 
๔๒ ๐๔๒ นางสาวธิติมา บุญเลิศ 
๔๓ ๐๔๓ นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ 
๔๔ ๐๔๔ นางสาวสุภาวดี โบราณ 
๔๕ ๐๔๕ นางสาวน้ าฝน แกล้วกล้า 
๔๖ ๐๔๖ นางสาวณิชาภา มีเพียร 
๔๗ ๐๔๗ นางสาวสุนันทา แสนทวีสุข 
๔๘ ๐๔๘ นางสาวธิดามาส มะลัยทอง 
๔๙ ๐๔๙ นางสาววัชราภรณ์ ฐาปนา 
๕๐ ๐๕๐ นางสาวพัชรีพร จึงศีลญธรรม 
๕๑ ๐๕๑ นางสาวทัศณีวรรณ ทองค าพงษ์ 
๕๒ ๐๕๒ นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด 
๕๓ ๐๕๓ นางสาวบุศราวดี สมชัย 
๕๔ ๐๕๔ นางสาวสุจินันท์ พูลไชย 
๕๕ ๐๕๕ นางสาวแวววรรณ พูนทอง 
๕๖ ๐๕๖ นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้ว 
๕๗ ๐๕๗ นายกานต์ นามไธสง 
๕๘ ๐๕๘ นางสาวจิรพรรณ มีทองเหลา 
๕๙ ๐๕๙ นางสาวอริยา ประทาน 
๖๐ ๐๖๐ นางสาวมลารักษ์ คนสะอาด 

๒/๓ 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๖๑ ๐๖๑ นางสาวเบญญา ทิสา 
๖๒ ๐๖๒ นางสาววนิชญนันท์ พันธ์วิไล 
๖๓ ๐๖๓ นายกิตติศักดิ์ เคนบุบผา 
๖๔ ๐๖๔ นางสาววารุณี ตานันต์ 
๖๕ ๐๖๕ นางสาวเมวิการ์ ยาพยนต์ 
๖๖ ๐๖๖ นางสาวไอริน ค างาม 
๖๗ ๐๖๗ นางสาวภควดี ศรีใหญ่ 
๖๘ ๐๖๘ นางสาวปรียาดา นันตาลิตร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓/๓ 




