
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล       

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 (ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)  โดยวิธีการสอบแข่งขัน 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ 
__________________________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕    
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย  (ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)  โดยวิธีการสอบแข่งขัน   ครั้งที ่          
๒/๒๕๖๕  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่   ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่ 
๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  
และการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบข้อเขียน  เข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบ 
Application Zoom  Cloud  Meetings  ตามแนวปฏิบัติ  ดังนี้   

๑.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบ
ข้อเขียน  ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ส านักงาน  หรือคอมพิวเตอร์พกพา  จ านวน  1  เครื่อง  เท่านั้น  ที่สามารถ
เปิดกล้องไดใ้นขณะด าเนินการสอบ 

๒.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบ
ข้อเขียน  ต้องจัดเตรียมสถานที่ในการสอบ  โดยแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดและไม่มีเอกสารใดอยู่ในบริเวณหรือ
สถานที่ที่ผู้เข้าสอบท าการสอบในขณะนั้น 

๓.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบ
ข้อเขียน  จะต้องเตรียมอุปกรณ์  ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมเพ่ือการสอบ  กรณีที่เกิด
ข้อขัดข้องอันเกิดจากระบบสัญญาณ  อุปกรณ์  หรือเหตุอ่ืน ๆ ของผู้เข้าสอบเอง  ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของผู้เข้าสอบ  โดยจะน าเหตุดังกล่าวมาอ้างในภายหลังไม่ได้ 

4. มหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการจัดส่ง Link เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าสอบออนไลน์  ผ่านระบบ
Application Zoom Cloud Meetings ไปยังกลุ่ม Line โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบข้อเขียน  แสกน QR Code เข้ากลุ่ม Line ทันที  และสามารถเข้าดู
รายละเอียดการเข้าระบบเพ่ิมเติมตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ 

/ทั้งนี้... 



-๒-

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ภาคการสอบข้อเขียน  และสถานที่การสอบ
ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕ 

       ประกาศ ณ วันที่     เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 เข้าร่วมกลุ่ม Line      รายละเอียดการเข้าระบบเพิ่มเติม          

https://line.me/R/ti/g/OPS3Voa3tT         http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2015/07/15-516   

สุเทพ ชูกลิ่น



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 5085001 นายภูริเพชร เพชรตีบ
2 5085002 นายอุรุพงศ์ ไชยสุวรรณ
3 5085003 นายโชคอนัน พานสี
4 5085004 นายนัฐพล ชัยทอง
5 5085005 นายณัฐชนน ศรีสว่าง
6 5085006 นางสาวสาวิตรี มณี
7 5085007 นายจิรายุ วุน่สน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานทีก่ารสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที ่          เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ต าแหน่งวิศวกรโยธา  
สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings 

จ านวน  ๗  คน
สอบวันทื ่ ๘  เมษายน  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

๑

Sarintorn Madman



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 5086001 นางสาวชนิกานต์ อุทัยรักษ์
2 5086002 นายพนมกร แซ่จิว
3 5086003 นายพรหมพิริยะ ไม้ทิพย์
4 5086004 นางสาวภรณ์ชนก อ่อนทอง
5 5086005 นายทรงพล โคตัน
6 5086006 นายธนภัทร ชูชื่น

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings 
จ านวน  ๖  คน

สอบวันทื ่ ๘  เมษายน  ๒๕๖๕
เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานทีก่ารสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที ่          เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  

๑

Sarintorn Madman



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 5087001 นางสาววริษา สุวรรณประเสริฐ

บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สอบวันทื ่ ๘  เมษายน  ๒๕๖๕
เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที ่          เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ต าแหน่งนายสัตวแพทย์  
สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings 

จ านวน  ๑  คน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานทีก่ารสรรหาและการเลือกสรร

๑

Sarintorn Madman


