
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ต าแหน่งวิชาการ) 

โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
____________________ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ต าแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยฯ ไดด้ าเนินการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  
และการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยก าหนดวันและเวลาสอบ ภาคการสอบภาคการสอบประเมินความ
เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร (ให้จัดเรียงเอกสารตาม
ประกาศรวมเป็นไฟล์ pdf จ านวน ๑ ไฟล์) ผ่านทาง E-mail:hrruts@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๔ และก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ดังนี้ 

 ๑.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่
สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

 ๒.  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการอนุมัติจาก         
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๓.  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฉบับ   

 ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖.  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๗.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  

หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๘.  ผู้สมัครซึ่งไม่ใช่ผู้จบการศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์  ให้ส าเนาปกสารบัญ  

และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ แนบมาด้วย 
          /๙.ผู้สมัคร… 

 

mailto:hrruts@rmutsv.ac.th%20%20ภายใน


 -๒- 
 

 ๙.  ผู้สมัครที่ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ให้ส าเนาผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย       

 ๑๐. ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ    
ไว้ด้วย 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการส่งลิงค์เพ่ือเข้าสู่ระบบ Application Zoom Cloud Meetings  
ให้กับผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรผ่านทาง E-mail ส่วนตัวของผู้เข้าสอบเพ่ือเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ตามวันและเวลาที่ก าหนดในแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และให้ผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแสกน QR Code เข้ากลุ่ม Line ตามแนบ  
ท้ายนี้เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารในการสอบต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่            เดอืนกันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

 
   QR Code ส าหรับเข้ากลุ่ม Line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุเทพ ชูกลิ่น



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

๑ ๑๔๓๘๐๐๑ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ

๒ ๑๔๓๘๐๐๒ นายชลิต เฉียบพิมาย

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

๑ ๐๙๓๙๐๐๑ นายภัทรพล ค าสอนทา

สังกัดคณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑  อัตรา

ต าแหน่งท่ี ๒ เลขท่ีต าแหน่ง ๖๓๐๙๑๐๑ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร

  บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันท่ี    ๗    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

ต ำแหน่งอำจำรย์

ภำคกำรสอบประเมินควำมเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่ง  

สถำนท่ีสอบ  ผ่ำนระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

จ ำนวน  ๓  คน

สอบวันท่ี  ๑๐  กันยำยน  ๒๕๖๔   เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ต าแหน่งท่ี ๑ เลขท่ีต าแหน่ง ๕๘๑๔๑๐๖ และ ๖๔๑๐๑๐๑ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว จ านวน ๒ อัตรา

Sarintorn Madman
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