
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                           
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 

__________________________ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔     
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่                    
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  แล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้  และให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  เตรียมโน้ตบุ๊ค  จ านวน  
๑  เครื่อง  เพ่ือใช้ในการสอบผ่านระบบ  Application Zoom  Cloud  Meetings   

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ภาคการสอบข้อเขียน  และสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบประเมิน
ความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ในวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๕  และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน  แสกน  QR Code  เข้ากลุ่ม  Line  ตามท้ายประกาศนี้  
เพ่ือรับทราบข้อมูลในการสอบต่อไป   

         ประกาศ ณ วันที่            เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

           
 
 
 

QR Code เข้าร่วมกลุ่ม Line 

สุเทพ ชูกลิ่น



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 5049001 นางสาวมัญชรี ศรีจ าลอง

2 5049002 นางสาวพีรพร รักษาคุณ

3 5049003 นางสาวณัฏฐกมล จันผลช่วง

4 5049004 นายจุติพันธุ ์สุทธิช่วย

5 5049005 นายภานุพงศ์ หนูใย

6 5049006 นางสาวศิริวรรณ หนูการุโณ

7 5049007 นางสาวนภาพร ชัยศรี

8 5049008 นางสาวอาทิมา นันทีเขต

9 5049009 นางสาวกนกวรรณ พันธุว์ิเชียร

10 5049010 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณภูมิ

11 5049011 นางสาวจันติมา ย้อยญาติ

12 5049012 นางสาวณัฐวรรณ สุธานพดล

13 5049013 นางสาวปรางทิพย์ พุทธสุภะ

14 5049014 นางอารี ชูประสูตร

15 5049015 นางสาวสุภาพร อรุโณทัย

16 5049016 นางสาวดาวิกา ภูมิภาโร

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๖๙  คน
สอบวันที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

และสถานทีใ่นการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

เพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที ่          ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ

๒๙



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

17 5049017 นางนภกาญจน์ สุวรรณเดช

18 5049018 นางสาวอรพรรณ แซ่อึ่ง

19 5049019 นางสาวนอร์ซามิน ดือรอแม

20 5049020 นางสาวเรณุมาศ นวลนิ่ม

21 5049021 นางสาวนุจรินทร์ ศรีค าขวัญ

22 5049022 นายพลวัต คงทอง

23 5049023 นายวศิน ทองศิริ

24 5049024 นางสาวตรงกมล พรหมสังคหะ

25 5049025 นายจีรภัทร หวังกา

26 5049026 นายธงเฉลิม สิทธิศักด์ิ

27 5049027 นางสาวนันทวัน หนูน้อย

28 5049028 นางสาววรงค์พร กาลวงค์

29 5049029 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน

30 5049030 นางสาวจรุภรณ์ หวันเหม

31 5049031 นายนิพนธ์ แซ่ล่ิม

32 5049032 นางสาวจุฑารัตน์ อุปถัมภ์

33 5049033 นางสาววิริยา แก้วเมฆ

34 5049034 นางสาวอัญชลีพร นาคะโร

35 5049035 นางสาวจิราภรณ์ บัวทอง

36 5049036 นางสาวมนัสวี พันธ์เปล่ียน

37 5049037 นางสาวอังคณา เกศมี

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๖๙  คน
สอบวันที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๒-

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

38 5049038 นายเมธี มงคลรัตน์

39 5049039 นางสาวพิไลลักษณ์ จันทร์ขาว

40 5049040 นางสาวศิรดา โกมาศ

41 5049041 นางสาวนิจวิภา ต้ันอิ่ม

42 5049042 นางสาวณิชกานต์ ช านาญเนตร

43 5049043 นางสาวมานิตา ศรีข ากุล

44 5049044 นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชร์ดี

45 5049045 นางสาวอัจฉราลักษณ์ โลหะ

46 5049046 นางสาวประภาวดี ขวัญเกื้อ

47 5049047 นางสาวชลิตา ขวัญเกื้อ

48 5049048 นางสาวศิลป์รวี ทรัพย์เลิศทวี

49 5049049 นางปัทมาพร เมืองแดง

50 5049050 นางสาวจณิสตา อินทนาคม

51 5049051 นางสาวภริตา บุญนที

52 5049052 นางสาวรัศมี ขาวหนูนา

53 5049053 นายสิทธิชัย กมลสิทธิสถิต

54 5049054 นางสาวนิรมล รักโข

55 5049055 นางสาวทิพาพร รักษ์บุญเสริม

56 5049056 นางสาวจันจิรารัตน์ นะวาโย

57 5049057 นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง

58 5049058 นายณัฐวุฒิ ทองศร

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๖๙  คน
สอบวันที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๓-

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

59 5049059 นางภัทรศิรินทร์ ส าลีนิล

60 5049060 นางสาวจุฑามณี ศรีระสันต์

61 5049061 นางสาวสุนันทา แก้วมณี

62 5049062 นายธีรศักด์ิ ชนะวรรโณ

63 5049063 นางสาวอภิสรา อัมพรพงศ์

64 5049064 นายธนัตถ์ เซ่งหิน้

65 5049065 นายพิษณุพงศ์ ธราพร

66 5049066 นางสาววรรณิศา ซัง

67 5049067 นางสาวนิรมล รัตนพันธ์

68 5049068 นางสาวนิลเนตร นุ่นเหว่า

69 5049069 นางสาวเปมิกา แก่นโพธิ์

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application  Zoom  Cloud  Meetings

จ านวน  ๖๙  คน
สอบวันที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -4-

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ




