
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร 

และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่  3/2565    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่   23 กุมภาพันธ 2565  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังที่  3/2565  และมหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการรับสมัคร  ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2565 – 4 มีนาคม 2565  แลวนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เขารับการสรรหา  
และการเลือกสรร  และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว  ดังมีรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้  และใหผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเขาสอบออนไลน ผานระบบ 

ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑ .  ผู เขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองเตรียมคอมพิ วเตอรสํานักงาน หรือ

คอมพิวเตอรพกพา จํานวน 1 เครื่อง ที่สามารถเปดกลองได และไมอนุญาตใหใชโทรศัพทมือถือแบบพกพา
ในขณะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรร

๒.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองจัดเตรียมสถานที่ในการสอบ โดยแสดงใหเห็น
วาไมมีผูใด และไมมีเอกสารใดอยูในบริเวณหรือสถานที่ที่ผูเขาสอบทําการสอบในขณะนั้น

๓ .  ผู เขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองเตรียมอุปกรณ   ระบบสัญญาณ
อินเตอรเน็ตใหมีความพรอมเพ่ือการสอบ กรณีที่เกิดขอขัดของอันเกิดจากระบบสัญญาณ อุปกรณ หรือเหตุ
อ่ืน ๆ ของผู เขาสอบเอง ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของผู เขาสอบ โดยจะนําเหตุดังกลาวมาอาง                     
ในภายหลังไมได

4. มหาวิทยาลัยฯจะดําเนินการจัดสง เพ่ือใชสําหรับการเขาสอบออนไลน ผานระบบ 
ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและ

เลือกสรร โดยผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถเขาดูรายละเอียดการเขาระบบเพ่ิมเติม              
ตาม ทายประกาศน้ี

ทั้งนี้  จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน  ภาคการสอบขอเขียน   และรายละเอียด
การสอบภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  ในวันท่ี  21 มีนาคม  2565

       ประกาศ  ณ  วันที่           เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร เลขที่อัตรา 122002
สังกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา

สถานที่สอบ ผานระบบออนไลน 
สอบวันที่ 16 มีนาคม  2565

เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ

นายบุริศร สังขศรี
นางสาวลลิตา มูซอ
นายฤชุวัฒน โภคา
นางสาววรรณพร เทศนุย
นายวรุชฌา จันจําปา
วาท่ีรอยตรีสินชัย มวงมงคล

รายละเอียดการเขาระบบเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงวิศวกรไฟฟา เลขที่อัตรา 222001
สังกัด กองนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

ไมมีผูสมัคร คร



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่อัตรา 172007
สังกัด กองคลัง จํานวน 1 อัตรา

สถานที่สอบ ผานระบบออนไลน 
สอบวันที่ 16 มีนาคม  2565

เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ

นางสาวสาธิดา ศรีรุจี
นางสาวเลอลักษณ จันทรแกว
นางสาวจริยา สิธิราม
นางสาวธีรนุช แสงทอง
นางสาวนริสสรา ชวยศรี
นางสาวปวีณนุช ดวงสูงเนิน
นางสาวกิตติยา อาวน้ํา
นางสาวชนนีกานต หีมเดช
นางสาวอุมาวดี นิลกาญจน
นางสาวปภาวี จิตตะนัง
นางสาวอังศุมาลิน เอียดแกว
นางสาวอาณิส มะอีซอ
นางสาวสุวพิชชา เทพทวี
นางสาวจัสมิลค เจะแฮ
นางสาวปาณิชา จันทรแกว
นางสาวดรุณี สุขเกลี้ยง
นางสาวกานตรวี จิระรัตน
นางสุมาพร นิ่มมา
นางสาวพิชญา คงระงับ
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ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีอั่ตรา 172007
สังกัด กองคลัง จํานวน 1 อัตรา

สถานที่สอบ ผานระบบออนไลน 
สอบวันที่ 16 มีนาคม  2565

เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ
นางสาวเมษา ศรีมณี
นางสาวอรกมล เถี้ยมแกว
นางสาวอัญฑิกา วินิจผล
นางสาวอรรถวรรณ มณีโชติ
นางสาวจีระภา แกนบุญ
นางสาววรรรธร เดชดี
นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา

รายละเอียดการเขาระบบเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เลขที่อัตรา 162003
สังกัด กองกลาง จํานวน 1 อัตรา

สถานที่สอบ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สอบวันที่ 16 มีนาคม  2565
เริ่มสอบเวลา ๐๐ น. เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ สกุล หมายเหตุ
นายบรรจบ ชูทาว


