
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 

และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่  2/๒๕๖5    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  15 กุมภาพันธ  ๒๕๖5  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่  2/๒๕๖5  และมหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการรับสมัคร  ตั้งแตวันที่ 21  25  
กุมภาพันธ  2565  แลวนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เขารับการสรรหา  
และการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว  ดังมีรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้  และใหผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกสรร  ดังนี้

๑.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  
๒.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการสรรหา   

และการเลือกสรรมาในวันสอบ  และตองวางบัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร   
ไวบนโตะ  ขณะที่ทําการสรรหาและการเลือกสรร  หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวกรรมการกํากับหองสอบ    
จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนท่ีแนชัดแลว      
จึงอนุญาตใหเขารับการสรรหาและการเลือกสรรได

๓.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองไปถึงสถานที่สรรหาและการเลือกสรร               
กอนเวลาเริ่มดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร  ผูใดไปไมทัน  สายเกิน  ๑๕  นาที  จะไมได
รับอนุญาตใหเขารับการสรรหาและการเลือกสรร

๔.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองเชื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการ
กํากับหองสอบ  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสรรหาและการเลือกสรรโดยเครงครัด

๕.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรในวิชาหนึ่งวิชาใด  หากทําขอสอบเสร็จกอนเวลา
จะออกนอกหองไดหลังจากเวลาผานไปแลวไมนอยกวา  ๒๐  นาที  นับต้ังแตเริ่มทําขอสอบและจะตองออก
หางจากหองสอบ   โดยไมสงเสียงหรือกระทําการใด  ๆ  อันเปนการรบกวนและกอความรําคาญ               
แกผูที่กําลังทําการสอบ  

๖.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรผูใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสรร    
ไมวาวิชาใด  จะไมไดรับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น

๗.  หามสูบบุหร่ีในหองสอบ

/๘.ผูเขารับ...



๒

๘.   ผูเขารับการคัดเลือกตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียน  เชน  ปากกา  ดินสอ 2   ในการทํา
ขอสอบขอเขียนไปเอง  โดยหามใชไมบรรทัดที่มีสูตรคํานวณ  เครื่องคิดเลข  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิด     
ในหองสอบ  หามนําขอสอบ  กระดาษคําตอบ และเอกสารเก่ียวกับการสอบทุกชนิดออกนอกหองสอบ       
โดยเด็ดขาด

9. ใหผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรร สวมหนากากอนามัย และเวนระยะหางทาง
สังคม ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
( ) ตลอดระยะเวลาการสรรหาและการเลือกสรร อยางเครงครดั

ทั้งน้ี  จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน  ภาคการสอบขอเขียน   และสถานที่      
การสอบแขงขัน  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  ในวันที่  9 มีนาคม 2565

       ประกาศ  ณ  วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที       



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 091021  สาขาภาษาตางประเทศ
 สังกัด คณะศิลปศาสตร

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 051028  สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการสํานักงานดิจิทัล 

สถานที่สอบ หอง 63213 อาคาร 63 สํานักงานคณบดคีณะบริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จํานวน 1  ราย

สอบวันที่ 4  มีนาคม  2565
เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
0574001 นางสาวนันทัชพร ประทีปอุษานนท



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 051029  สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
 สาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 คุณสมบัตผิูสมัครไมตรงตามประกาศ 



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 051033  สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม

สถานที่สอบ หอง 63213 อาคาร 63 สํานักงานคณบดคีณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จํานวน 1  ราย

สอบวันที่ 4  มีนาคม  2565
เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
0576001 นางสาวนิรมล ศรีไหม



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 301009  
สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถานที่สอบ ผานระบบออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จํานวน 1  ราย
สอบวันที่ 4  มีนาคม  2565

เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ

3077001 นายณัฐพงษ อินทรวิเศษ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงอาจารย เลขที่อัตรา 301013  
สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร


