
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่  ๔/๒๕๖4  

และเลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน    
__________________________ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖4  เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖4  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๓  เมษายน  2564  
แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีแนบท้าย
ประกาศ 

  อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ในปัจจุบัน มีการกระจายของเชื้อโรคเป็นวงกว้าง และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวัง                     
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                    
จึงขอเลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน ดังกล่าว ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์              
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และมหาวิทยาลัยจะประกาศก าหนดวันเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน อีกครั้ง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สุเทพ ชูกลิ่น



 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว     

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลงวันที่           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

    

 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 132001 

สังกัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  1348001 นายสหรัถ พลรัตน์   

2  1348002 นางสาวณัฐนันท์ โสมนัส   

3  1348003 นางสาวกนกภรณ์ คงเสน   

4  1348004 นางสาวอัจฉราลักษณ์ โลหะ   

5  1348005 นางสาวพิมพ์รัมภา นวลหอ   

6  1348006 นางสาววรพิชชา เพ็ชรจรูญ   

7  1348007 นายภัทรวุทท ์สมจิต   

8  1348008 นางสาวจิราวรรณ หาญณรงค์   

9  1348009 นายกองพล สังวาลย ์   

10  1348010 นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง   

11  1348011 นางสาวศศินา สุวรรณบรรดิฐ   

12  1348012 นางสาวฐิติวรรณ พรหมสมบัติ   

13  1348013 นางสาวรสวันต ์แก้วพะวงค์   

14  1348014 นางสาวชฎาพร ศรีทองค า   

15  1348015 นางสาวกัลยรัตน์ หนูทองแก้ว   

16  1348016 นางสาวสุณีนาฎ มินชะ   

17  1348017 นางสาวอภิสรา รอดถนน   

18  1348018 นางสาวทิพานันท์ วีระไชยสิงห์   

19  1348019 นางสาวณัฐนิช ปานแก้ว   

20  1348020 นางสาววานิสา บัวปลื้ม   

21  1348021 นางเสาวรส ตีระพันธ์   

22  1348022 นางสาวสุภควันต์ ไชยวรณ์   

23  1348023 นางสาวสุไรยา บิลละเตะ   
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-2- 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 132001 

สังกัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

24  1348024 นางสาวภคนันท ์วรรณมณี   

25  1348025 นางสาวมุทิตา สโมสร   

26  1348026 นางสาวกฤติยา แก้วมะแป้น   

27  1348027 นายณัฐภัทร อินทวิสัย   

28  1348028 นางสาววัลคุ์วดี ชูจิต   

29  1348029 นางสาวสุทธิดา สุวลักษณ์   

30  1348030 นางสาวสุภารัตน์ ทัดแก้ว   

31  1348031 นายเอกนัทธิ์ นิยมเดชา   

32  1348032 นางสาวสินีนาฏ ศรีพิทักษ์   

33  1348033 นางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ   

34  1348034 นางสาวพรประภา รณรงค์   

35  1348035 นางสาวพิชญาภร ช่วยอ่อน   

36  1348036 นางสาวขวัญฤดี พรหมรัตน์   

37  1348037 นางสาวแพวรสิษฐ์ตา สุพรรณวุฒิ   

38  1348038 นางสาวอทิยพร อดิศรวุฒิกุล   

39  1348039 นางสาวศิริวรรณ นิยมเดชา   

40  1348040 นางสาวจิตสุภา ถีราวุฒิ   

41  1348041 นางสาวชญานิษฐ์ จารุพันธ์   

42  1348042 นางสาวยศวรรณ วัฒนสุนทร   

43  1348043 นางสาวทิพย์พฤกษา วงศ์งาม   

44  1348044 นางสาวจันทิมา ใบสันต์   

45  1348045 นางสาวกันยารัตน์ นุ่นไฝ่   

46  1348046 นางสาวกมลนัทธ์ อุทัยรัตน์   

47  1348047 นางสาวพิชยา แก้วมรกฎ   

48  1348048 นางสาวภัคธีมา อ๋องคณา   

49  1348049 นางสาวนุชรี วิมาโร   

50  1348050 นางสาวชนกนันท์ สุขสุวรรณ   

51  1348051 นางสาวจิราพัชร ทิพยมาศโกมล   

52  1348052 นางสาวสุวัฒนา วิเศษยนตรการ   
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-3- 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 132001 

สังกัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

53  1348053 นางสาวสุรีวรรณ แสนคุณา   

54  1348054 นางสาวศุภลักษณ์ สังข์ทอง   

55  1348056 นางสาวฌานิสา เสนาะ   

56  1348057 นางสาวธิดารัตน์ ถนนทิพย์   

57  1348058 นางสาววรรณภา ธรรมเสโณ   

58  1348059 นางสาวเวย์ธิฌา ขุนทองจันทร์   
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว     

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลงวันที่           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   เลขที่ต าแหน่ง  172012 และ 17201๓ 

 สังกัด กองคลัง   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  1749001 นางสาวกานต์สินี ทิพย์รองพล   

2  1749002 นางสาวธีรนุช แสงทอง   

3  1749003 นางสาวพรรณิศา สุขสกุล   

4  1749004 นางสาวจุวัยนีย์ สันหลี   

5  1749005 นางสาวสุนารี มูเก็ม   

6  1749006 นางสาวนัฐชิตา อินทรโม   

7  1749007 นางสาวอรกมล เถี้ยมแก้ว   

8  1749008 นางสาวอภิษฐา แจ่มกระจ่าง   

9  1749009 นางสาวปภาว ีจิตตะนัง   

10  1749010 นางสาวถนอมวงศ์ รัตนวิจิตร   

11  1749011 นางสาวจิราพัชร โมสิกะ   

12  1749012 นางสาวชนนีกานต์ หีมเดช   

13  1749013 นางสาวจุฑามาส พินทอง    

14  1749014 นางสาวมายาวี คงสะอาด   

15  1749015 นางสาวเมวี จันทร์สงค ์   

16  1749016 นางสาววรรณนิษา โชรัตโก   

17  1749017 นางสาวจารุวรรณ์ พันธเสน   
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