
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

________________________ 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ด าเนินการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน  ไปแล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ      
การเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ
ภาคการสอบข้อเขียน  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  จัดส่งเอกสารและหลักฐาน 
(ให้จัดเรียงเอกสารตามประกาศ รวมเป็นไฟล์ pdf  จ านวน ๑ ไฟล์)  ผ่านทาง  Email : hrruts@rmutsv.ac.th 
ภายในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ก่อนเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดังนี้  

 ๑.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ  
ไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด  ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   

 ๒.  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก               
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  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 าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ   

ชื่อสกุล  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ       
 ๘.  ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน  (ถ้ามี)     
 ๙.  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 
 
 

       
/ทั้งนี้... 

mailto:hrruts@rmutsv.ac.th%20%20%20%20ภายใน


 

-๒- 

    ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการส่งลิงค์เพ่ือเข้าสู่ระบบ Application Zoom Cloud Meetings  
ให้กับผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรไปทาง Email ส่วนตัว เพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ตามวัน  และเวลา  ที่ก าหนดในแนบท้ายประกาศนี้  
มหาวิทยาลัยฯ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในวันที่  ๑  มีนาคม  
๒๕๖๕ 

          ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุเทพ ชูกลิ่น



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 5066001 นางนภาพร สมบูรณ์

๒ 5066004 นางสาวศิริวรรณ หนูการุโณ

3 5066007 นางสาวชุลีพร ภูเ่พชร

๔ 5066010 นางสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์

5 5066013 นางสาวรัฐนันท์ บูรณะ

๖ 5066014 นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส

7 5066015 นางสาวอังคณา สีม่วง

๘ 5066016 นางสาวสิริภรณ์ อนุสาย

9 5066019 นางสาวขนิษฐา เพชร์รัตน์

๑๐ 5066021 นางทิพวรรณ จักรช่วย

11 5066025 นางสาวกมลนัทธ์ อุทัยรัตน์

๑๒ 5066027 นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น

13 5066031 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร

๑๔ 5066032 นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

และสถานทีก่ารประเมินความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที ่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

จ านวน  ๔๕  คน

สอบวันที ่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

๒๑

Sarintorn Madman



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

15 5066044 นางสาวอชิรญา ปลอดอักษร

๑๖ 5066052 นางสาวสิรินธร ศรีคงคา

17 5066054 นางสาวกวิตา แก้วพุม่ช่วง

๑๘ 5066055 นางสาวรัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์

19 5066060 นางสาวอรรถวรรณ มณีโชติ

๒๐ 5066066 นายพีรวัฒน์ เพชรสุริยา

21 5066068 นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์

๒๒ 5066069 นางสาวญาณัฏฐ์ ณ วาโย

23 5066071 นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค์

๒๔ 5066072 นางสาวปิวรา มณีนิตย์

25 5066073 นางโยทกา ศรีบุรุษ

๒๖ 5066074 นางสาววิดารักษ์ พรหมจันทร์

27 5066075 นางสาวปุญญารัสมิ์ ขันติสุวรรณ

๒๘ 5066076 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีมณี

29 5066078 นายโอภาส พรหมวาส

๓๐ 5066080 นางสาวนิสาชล ไกรสนาม

31 5066084 นางสาวอัสมา หมันเบ็นหมัด

๓๒ 5066090 นางอัลิปรียา รักคล้าย

33 5066099 นางสาวขนิษฐา แก้วกูล

๓๔ 5066105 นางสาววารุณี ทองรักจันทร์

 -๒-

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

จ านวน  ๔๕  คน

สอบวันที ่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

Sarintorn Madman



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

35 5066106 นางสาวปาณปภาดา ธรรมเวช

๓๖ 5066113 นางสาวฐิติวัลค์ุ รัชชโต

37 5066114 นางสาววีรยา ปาลิโภชน์

๓๘ 5066120 นายธนยศ ศรีวิไลรัตน์

39 5066127 นายกองพล สังวาลย์

๔๐ 5066130 นางกรวรรณ ไตรรัตน์

41 5066133 นางสาวอภิชญา ด ารงศิลป์

๔๒ 5066136 นางสาวณัฐฌา คงสกุล

43 5066137 นางชัญญภัทร สุกแก้ว

๔๔ 5066144 นางสาวนิรมล รักโข

45 5066147 นางสาวภัทรสุดา มุขแก้ว

จ านวน  ๔๕  คน

สอบวันที ่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๓-

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

Sarintorn Madman




