
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  

และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่  10/๒๕๖4     
__________________________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  ๒๕๖4  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่  10/๒๕๖4  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 15 - 19  
พฤศจิกายน  2564  แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหา  
และการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังมีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกสรร  ดังนี้ 

๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม   
๒.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา   

และการเลือกสรรมาในวันสอบ  และต้องวางบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร   
ไว้บนโต๊ะ  ขณะที่ท าการสรรหาและการเลือกสรร  หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวกรรมการก ากับห้องสอบ    
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว      
จึงอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้ 

๓.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่สรรหาและการเลือกสรร               
ก่อนเวลาเริ่มด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร  ผู้ใดไปไม่ทัน  สายเกิน  ๑๕  นาที  จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

๔.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการ             
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการสรรหาและการเลือกสรรโดยเคร่งครัด 

๕.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรในวิชาหนึ่งวิชาใด  หากท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา
จะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า  ๒๐  นาที  นับตั้งแต่เริ่มท าข้อสอบและจะต้องออก
ห่างจากห้องสอบ  โดยไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความร าคาญ               
แก่ผู้ที่ก าลังท าการสอบ    

๖.  ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสรร    
ไม่ว่าวิชาใด  จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น  

๗.  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

/๘.ผู้เข้ารับ... 



 -๒- 

๘.   ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น  ปากกา  ดินสอ  2B  ในการท า
ข้อสอบข้อเขียนไปเอง  โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรค านวณ  เครื่องคิดเลข  และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด     
ในห้องสอบ  ห้ามน าข้อสอบ  กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบ       
โดยเด็ดขาด 

9.  ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทาง
สังคม ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตลอดระยะเวลาการสรรหาและการเลือกสรร อย่างเคร่งครัด  

โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร น าเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันเข้ารับ               
การสอบ ดังนี้ 

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

๒.  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก               
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2564  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  
ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  19 พฤศจิกายน 2564  
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 าเนาถูกต้องและลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2564  

         ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สุเทพ ชูกลิ่น



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร   

และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลงวันที่           พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขทีอั่ตรา  162003 สังกัดกองกลาง 

- ไม่มีผู้สมัคร - 

๒๔

Sarintorn Madman



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร   

และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลงวันที่           พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 ต าแหน่งพนักงานสถานที่ เลขทีอั่ตรา 082019  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถานที่สอบ ห้องเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา   

จ านวน  1  ราย 

สอบวันที่  26  พฤศจิกายน  2564 

เริ่มสอบเวลา  09.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0844001 นายเอกชัย คงศิลป์ 

๒๔

Sarintorn Madman


