
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 
________________________ 

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ด าเนินการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน  ไปแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ  
การเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ
ภาคการสอบข้อเขียน  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  จัดส่งเอกสารและหลักฐาน 
(ให้จัดเรียงเอกสารตามประกาศ รวมเป็นไฟล์ pdf  จ านวน ๑ ไฟล์)  ผ่านทาง  Email : hrruts@rmutsv.ac.th 
ภายในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕  ก่อนเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดังนี้ 

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

๒.  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก   
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  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 าเนาถูกต้อง  และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 

/ทั้งนี้... 

mailto:hrruts@rmutsv.ac.th%20%20%20%20ภายใน


-๒- 

    ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการส่งลิงค์เพ่ือเข้าสู่ระบบ Application Zoom Cloud Meetings 
ให้กับผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรไปทาง Email ส่วนตัว เพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ตามวัน  และเวลา  ที่ก าหนดในแนบท้ายประกาศนี้  
มหาวิทยาลัยฯ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในวันที่  ๒๗  มกราคม 
๒๕๖๕ 

ประกาศ  ณ  วันที่    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สุเทพ ชูกลิ่น



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 5049001 นางสาวมัญชรี ศรีจ าลอง

๒ 5049005 นายภานุพงศ์ หนูใย

3 5049012 นางสาวณัฐวรรณ สุธานพดล

๔ 5049014 นางอารี ชูประสูตร

5 5049015 นางสาวสุภาพร อรุโณทัย

๖ 5049016 นางสาวดาวิกา ภูมิภาโร

7 5049017 นางนภกาญจน์ สุวรรณเดช

๘ 5049022 นายพลวัต คงทอง

9 5049023 นายวศิน ทองศิริ

๑๐ 5049025 นายจีรภัทร หวังกา

11 5049029 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน

๑๒ 5049032 นางสาวจุฑารัตน์ อุปถัมภ์

13 5049040 นางสาวศิรดา โกมาศ

๑๔ 5049042 นางสาวณิชกานต์ ช านาญเนตร

สอบวันที ่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบข้อเขียน

และสถานทีก่ารประเมินความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที ่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

จ านวน  ๒๘  คน

๑๔

Sarintorn Madman



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

15 5049043 นางสาวมานิตา ศรีข ากุล

๑๖ 5049045 นางสาวอัจฉราลักษณ์ โลหะ

17 5049046 นางสาวประภาวดี ขวัญเกื้อ

๑๘ 5049047 นางสาวชลิตา ขวัญเกื้อ

19 5049048 นางสาวศิลป์รวี ทรัพย์เลิศทวี

๒๐ 5049050 นางสาวจณิสตา อินทนาคม

21 5049054 นางสาวนิรมล รักโข

๒๒ 5049056 นางสาวจันจิรารัตน์ นะวาโย

23 5049057 นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง

๒๔ 5049059 นางภัทรศิรินทร์ ส าลีนิล

25 5049063 นางสาวอภิสรา อัมพรพงศ์

๒๖ 5049065 นายพิษณุพงศ์ ธราพร

27 5049066 นางสาววรรณิศา ซัง

๒๘ 5049069 นางสาวเปมิกา แก่นโพธิ์

ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ

สถานทีส่อบ  ผ่านระบบ  Application Zoom Cloud  Meetings

จ านวน  ๒๘  คน

สอบวันที ่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕

เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นตน้ไป

 -๒-

Sarintorn Madman


