
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                           
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

__________________________ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕     
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่                    
๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ภาคการสอบ
ข้อเขียน  เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ  Application Zoom  Cloud  Meetings  ตามแนวปฏิบัติ  ดังนี้   

  ๑.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ภาคการสอบข้อเขียน     
ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ส านักงาน  หรือคอมพิวเตอร์พกพา  จ านวน  1  เครื่อง  เท่านั้น  ที่สามารถเปิดกล้อง
ไดใ้นขณะด าเนินการสอบ 
  ๒.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ภาคการสอบข้อเขียน     
ต้องจัดเตรียมสถานที่ในการสอบ  โดยแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดและไม่มีเอกสารใดอยู่ในบริเวณหรือสถานที่ที่ผู้เข้าสอบ
ท าการสอบในขณะนั้น 
  ๓.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน  
จะต้องเตรียมอุปกรณ์  ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมเพ่ือการสอบ  กรณีที่เกิดข้อขัดข้องอันเกิดจาก
ระบบสัญญาณ  อุปกรณ์  หรือเหตุอ่ืน ๆ ของผู้เข้าสอบเอง  ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ  โดยจะ
น าเหตุดังกล่าวมาอ้างในภายหลังไม่ได้ 
  4.  มหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการจัดส่ง Link เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าสอบออนไลน์  ผ่านระบบ 
Application Zoom Cloud Meetings ไปยังกลุ่ม Line โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน  แสกน QR Code เข้ากลุ่ม Line ทันที  และสามารถเข้าดูรายละเอียด
การเข้าระบบเพ่ิมเติมตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ 
 

 
/ทั้งนี้... 

 
 

 
 



 
 

 
 -๒- 

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ภาคการสอบข้อเขียน  และสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ในวันที ่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

  

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุเทพ ชูกลิ่น



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 01

1 5066001 นางนภาพร สมบูรณ์

2 5066002 นางสาวปาลิดา เกื้อสกุล

3 5066003 นางสาวโสรยา ลือชัย

4 5066004 นางสาวศิริวรรณ หนูการุโณ

5 5066005 นางนภกาญจน์ สุวรรณเดช

6 5066006 นางสาวจัยดา สินพงศธร

7 5066007 นางสาวชุลีพร ภูเ่พชร

8 5066008 นางรัตนภรณ์ บัณฑิต

9 5066009 นางสาวมนัสดา ดีอาเส็น

10 5066010 นางสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์

11 5066011 นางสาวพัณณิตา หลักทรัพย์

12 5066012 นางสาวนันทวัน หนูน้อย

13 5066013 นางสาวรัฐนันท์ บูรณะ

14 5066014 นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส

และสถานทีใ่นการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

เพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที ่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

๘



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 01

15 5066015 นางสาวอังคณา สีม่วง

16 5066016 นางสาวสิริภรณ์ อนุสาย

17 5066017 นางสาวณัฐยา สุวรรณะ

18 5066018 นางสาวจุติมา จามิตร

19 5066019 นางสาวขนิษฐา เพชร์รัตน์

20 5066020 นางสาวภรชนก ณ สงคราม

21 5066021 นางทิพวรรณ จักรช่วย

22 5066022 นางสาวจริยา สิธิราม

23 5066023 นางกัญญาภัทร แก้วประภาค

24 5066024 นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย์

25 5066025 นางสาวกมลนัทธ์ อุทัยรัตน์

26 5066026 นางสาวรัศมี ขาวหนูนา

27 5066027 นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น

28 5066028 นายอรรฆพร ศรีเอี่ยม

29 5066029 นางสาวกนกวรรณ ชอบท ากิจ

30 5066030 นางสาวจีระภา แก่นบุญ

31 5066031 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร

32 5066032 นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร

33 5066033 นางสาวอภิสรา ยรรยงโรจนกิจ

 -๒-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 01

34 5066034 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน

35 5066035 นางสาวปิยภัทร ศรีวิมล

36 5066036 นายประวิตร ทองศิริ

37 5066037 นางสาวอนัฐยา ขุนจ านงค์

ห้องสอบ 0๒

38 5066038 นางสาวสิริวิมล แซ่เอี๊ยบ

39 5066039 นายสิงหา นิลปักษ์

40 5066040 นางสาวชมัยพร นิลมณี

41 5066041 นางสาวณัฐธิดา เดิมคลัง

42 5066042 นางสาวพรฑิวา หนิยุหนุ๊

43 5066043 นางสาวพิมพ์กัญญา อินต๊ะวงค์

44 5066044 นางสาวอชิรญา ปลอดอักษร

45 5066045 นางสาวทิพย์ธิดา เพชรประดับ

46 5066046 นางสาววรรณชลิดา แสงทอง

47 5066047 นางสาวธิดารัตน์ ศรีทอง

48 5066048 นางสาวธีราภรณ์ ร่มแก้ว

49 5066049 นายศุภนัย ไชยณรงค์

50 5066050 นางชนิดา เพชรรัตน์

51 5066051 นางสาววรรณฤดี ศรีวิเชียร

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๓-

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 0๒

52 5066052 นางสาวสิรินธร ศรีคงคา

53 5066053 นางสาวกัลยณัฏฐ์ วงศ์ปนทอง

54 5066054 นางสาวกวิตา แก้วพุม่ช่วง

55 5066055 นางสาวรัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์

56 5066056 นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว

57 5066057 นายอุเทน สุวรรณประทีป

58 5066058 นางสาวพิชญา สุภาผล

59 5066059 นางสาวรัตนกร เพ็งแก้ว

60 5066060 นางสาวอรรถวรรณ มณีโชติ

61 5066061 นายชญานนท์ ณ พิบูลย์

62 5066062 นางสาวอรกมล เถี้ยมแก้ว

63 5066063 นางสาวเจริญ สุขราษฎร์

64 5066064 นางสาวปนัดดา พรหมชูโร

65 5066065 นางสาวอธิญา รัตนมา

66 5066066 นายพีรวัฒน์ เพชรสุริยา

67 5066067 นางสาวเสาวนีย์ สีนาค

68 5066068 นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์

69 5066069 นางสาวญาณัฏฐ์ ณ วาโย

70 5066070 นางสาวสุธาสินี แก้วพรหมทอง

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

 -๔-



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 0๒

71 5066071 นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค์

72 5066072 นางสาวปิวรา มณีนิตย์

73 5066073 นางโยทกา ศรีบุรุษ

74 5066074 นางสาววิดารักษ์ พรหมจันทร์

ห้องสอบ 0๓

75 5066075 นางสาวปุญญารัสมิ์ ขันติสุวรรณ

76 5066076 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีมณี

77 5066077 นางสาวนันทิกานต์ จันทร์ณรงค์

78 5066078 นายโอภาส พรหมวาส

79 5066079 นางสาวพรพรรณ เอียดแก้ว

80 5066080 นางสาวนิสาชล ไกรสนาม

81 5066081 นายณัฐชนันค์ ทองเหมือน

82 5066082 นางสาวปทิตตา แก้วเนียม

83 5066083 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอุไรวรรณ แก่นคง

84 5066084 นางสาวอัสมา หมันเบ็นหมัด

85 5066085 นางสาววาสนา หลักทรัพย์

86 5066086 นางสาวปสุตา ชิ้นพงค์

87 5066087 นางสาวพรรณราย หมัดสุข

88 5066088 นางสาวสัณห์ฤทัย แซ่ล่ิม

 -๕-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 0๓

89 5066089 นางสาวอัสนี ขรีด่าโอะ

90 5066090 นางอัลิปรียา รักคล้าย

91 5066091 ว่าทีร้่อยตรีสินชัย ม่วงมงคล

92 5066092 นางสาวจุไรรัตน์ สงขาว

93 5066093 นายธิติพัฒน์ บัวทอง

94 5066094 นายวีรวัฒน์ รักดี

95 5066095 นางสาวศศิวิมล ปล้องคีรี

96 5066096 นางสาวธันยพร สุวรรณสุโข

97 5066097 นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา

98 5066098 นางสาวโสรญา บิลยะแม

99 5066099 นางสาวขนิษฐา แก้วกูล

100 5066100 นางสาวสีตีคอดีหย๊ะ หมะประสิทธิ์

101 5066101 นางสาวนลินี ศรีทักษิณ

102 5066102 นางสาวปาลีรัฐ นาวาทอง

103 5066103 นายธนันธร อ่อนอุระ

104 5066104 นางสาววันวิสาข์ ฆงัคะสุวรรณ

105 5066105 นางสาววารุณี ทองรักจันทร์

106 5066106 นางสาวปาณปภาดา ธรรมเวช

107 5066107 นางสาวซิลมี่ย์ เจ๊ะพงศ์

 -๖-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 0๓

108 5066108 นายณัฐวุฒิ ทองศร

109 5066109 นางสาวปริยาภรณ์ มิตรสุวรรณ์

110 5066110 นางสาวธนพร แก้วทอง

111 5066111 นางสาวนาฏยา เพ็ชร์หนู

ห้องสอบ 0๔

112 5066112 นางสาวทิพาพร รักษ์บุญเสริม

113 5066113 นางสาวฐิติวัลค์ุ รัชชโต

114 5066114 นางสาววีรยา ปาลิโภชน์

115 5066115 นางสาวอัยนี กาซอ

116 5066116 นางสาวอุมาวดี นิลกาญจน์

117 5066117 นางสาวกนกวรรณ แซ่ล่ิม

118 5066118 นางสาวสุมณฑา สุวรรโณ

119 5066119 นางสาวฮากีมะ บินล่าเต๊ะ

120 5066120 นายธนยศ ศรีวิไลรัตน์

121 5066121 นางสาววรรณิศา ซัง

122 5066122 นางสาวชฎารัตน์ ประยูรกาญจน์

123 5066123 นางสาวนันธิชา ไมมะหาด

124 5066124 นางสาวฐิติพร แก้ววิเศษ

125 5066125 นางสาวอรนิชา บัวนุ้ย

 -๗-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ห้องสอบ 0๔

126 5066126 นางสาวอดิศา แก้วมณี

127 5066127 นายกองพล สังวาลย์

128 5066128 นางสาวนุชนภา สวนทอง

129 5066129 นางสาวแฟนฉัน คงสม

130 5066130 นางกรวรรณ ไตรรัตน์

131 5066131 นางสาวธมนวรรณ เพ็ชรคง

132 5066132 นางสาวฟาตีฮะ ยาพระจันทร์

133 5066133 นางสาวอภิชญา ด ารงศิลป์

134 5066134 นางสาวสาริศา ปฏิสุวรรณ

135 5066135 นางสาวพิชญอร คีรีกิ้น

136 5066136 นางสาวณัฐฌา คงสกุล

137 5066137 นางชัญญภัทร สุกแก้ว

138 5066138 นางสาวธัญวรัตน์ วิบูลย์พันธุ์

139 5066139 นางสาวจันทิมา ใบสันต์

140 5066140 นางสาวลริศา พิณทะมะโน

141 5066141 นางสาวกนกวรรณ เจริญผล

142 5066142 นางจิราพร ชุมแก้ว

143 5066143 นายภรดร แก้วภราดัย

144 5066144 นางสาวนิรมล รักโข

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๘-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

145 5066145 นางสาวปวริศา ณ พัทลุง

146 5066146 นางสาวลัดดาวัลย์ หนูแป้นน้อย

147 5066147 นางสาวภัทรสุดา มุขแก้ว

เขา้ร่วมกลุ่ม Line                 

 รายละเอียดการเขา้ระบบเพ่ิมเตมิ

 http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2015/07/15-516

 https://line.me/R/ti/g/x9_XEO9wYh         

 -๙-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๑๔๗  คน

สอบวันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

https://line.me/R/ti/g/x9_XEO9wYh

