
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร 

และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่  6/๒๕๖5    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันท่ี  ๑7 มิถุนายน 2565  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเขาเปนลูกจางชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังที่  6/๒๕๖5  และมหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการรับสมัคร  ตั้งแตวันที่  20 มิถุนายน 
2565  ถึงวันที่  24 มิถุนายน 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  

6.  หามพระภิกษุ หรือสามเณร เขารับการคัดเลือกเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว ตามขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

/7. ผูเขารับ...



๒

7.  ผูเขารับการสรรหาและการเลือกสรรผูใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสรร   
ไมวาวิชาใด  จะไมไดรับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น

8.  หามสูบบุหร่ีในหองสอบ
9.   ผูเขารับการคัดเลือกตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียน  เชน  ปากกา  ดินสอ 2   ในการทํา

ขอสอบขอเขียนไปเอง  โดยหามใชไมบรรทัดท่ีมีสูตรคํานวณ  เครื่องคิดเลข  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิด     
ในหองสอบ  หามนําขอสอบ  กระดาษคําตอบ และเอกสารเก่ียวกับการสอบทุกชนิดออกนอกหองสอบ       
โดยเด็ดขาด

ทั้งน้ี  จะประกาศรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน  ภาคการสอบขอเขียน   และสถานที่      
การสอบแขงขัน  ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  ในวันท่ี  12  กรกฎาคม  2565

       ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5

(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ชูกลิ่น)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

   



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62501
สังกัด กองนโยบายและแผน

นางสาววิลาศิณีย รอดนวล
นางสาวจิตติมา เสงวุน
นางสาวถฐวารี นิลอุบล
นายธีรเมธ ศุภกุล
นางสาวดารีนา หมาดหีม
นางสาวศุภรดา เรืองนอย
นางสาวอัญญาสิริ นันทพันธ
นางสาวเกศกนก ไชยชาญยุทธิ์
นายจิรายุ แซข้ิว
นางสาวอุบลรัตน เกลี้ยงคง
นางสาวณัฐธิดา วงครอด
นางสาวจําลองลักษณ รอดเนียม
นางสาวณัฐวดี ชวยราย
นางปยะภรณ วัตตธรรม
นางสาวเกวลี หนูหอม
นางสาวอภิชญา เลิศไกร
นางสาวสุณีนาฎ มินชะ
นางสาวฐิตาพร สุขทับ
วาท่ีรอยตรีหญิงสุมนศรี อมฤตยู
นางสาวธนาพร ยกสุวรรณ





 3 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62502
สังกัด กองนโยบายและแผน

นางสาวอธิญา รัตนมา
นางสาวกรรณิการ สังขทอง
นางสาวบุษรา ตาหลี
นางสาวชลิตา เรืองนุน
นางสาวนริศรา แซลิ่ว
นางสาวพรรณราย หมัดสุข
นางสาวชุติกานต ทิพยจันทร
นางสาวสรวรรณ โปจีน
นางสาวอาภรณ ดาเล็ง
นางสาวฐิติมา วงศเปยมศักดิ์
นางสาวอมรินทร วงศเปยมศักดิ์
นางสาวอรณิชา รัตนนอย
นางสาวทัศวรรณ อมปาน
นางสาวสุนัดดา แกวสด
นางสาวจินตวีร ศรีชูทอง
นางสาวปยนุช สงสุรินทร
นางสาวพรลภัส ราชเรืองศรี
นางสาววรางคณา มณีรักษ
นางสาวณัจยา ละอาหลี
นางสาวคริษฐา ขุนทอง
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62502
สังกัด คณะศิลปศาสตร

63 นางสาวถฐวารี นิลอุบล
64 นายอดุลย แปนโคตร
65 นางสาวศศิธร นันทพันธ
66 นางชฎารัตน สองสง
67 นางสาวมะลิสา คําแหง

8 นางสาววสุธร คงดํารักษ
69 นางสาวปวีณนุช ดวงสูงเนิน
70 นางสาวณัฐมล สุวรรณเจริญ
71 นางสาวรสวันต แกวพะวงค
72 นางสาวณัฐภัทร สุธรรม
73 นายมูฮําหมัดอาบีดีน สาและ
74 นางสาวรมิตา จันทรเอียด

หองสอบ  62503
สังกัด คณะศิลปศาสตร

75 นางสาวเรวดี เพ็ชรสุวรรณ
76 นายอรรณพ แกวศรี
77 นางสาวสกุณา สุระกําแหง
78 นางสาวอภิญญา มณีนอย
79 นางสาวกัญญาภัค ทองเกิด
80 นายอนวัช แกวศรี
81 นางสาววรรณิศา เพ็ชรนรินทร
82 นางสาวนริสสรา ชวยศรี
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62503
สังกัด คณะศิลปศาสตร

83 นายชาญวิทย ชุมชื่น
84 นางสาวปาริฉัตร รักเงิน
85 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพยสิน
86 นางสาวเลอลักษณ จันทรแกว
87 นางสาวซีตีบัรกิต พาลาบูเกะ
88 นางสาวมณิวรา นาคสิงห
89 นางสาวสุทธิดา หนูปลอด
90 นายกฤษณะ นุนคง
91 นางสาวกิสตินา เจะหนุม
92 นางสาวมัสลิน คงตุก
93 นางสาวชยุดา ประนอม
94 นายฤชุวัฒน โภคา
95 นางสาวกิตติมา นวลละออง
96 นางสาวณิชชา เจะโซะ
97 นางสาวผกามาศ เอ่ียมเซี่ยม
98 นางสาวปยะดา แดงดวง
99 นางสาวกัญญานัฐ แซตั้ง

100 นางสาวณิชกานต แกวเกิด
101 นางสาวภัทรธีรา นวววิรรธน
102 วาที่รอยตรีหญิงสุรียพร หะยีสะแลแม
103 นางสาวกัญญาภัทร แกวประสิทธิ์
104 นางสาวนัฐศภัทร สถิรเมธากร
105 นางสาวสิริพร ทองชุมนุม
106 นางสาวศิริภรณ ปญจสุวรรณ
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62503
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร

07 นางสาวผกามาส หลีสกุล
108 นางสาวอัญฐิตา ยอดประสิทธิ์
109 นายศจีพัต ศรีมณี
110 นางสาวพลอยไพลิน อัญญรัตนมณี
111 นางสาวสาลิณี ขวัญทองย้ิม

หองสอบ  6250
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร

112 นางสาวมัชฌิมา รักชน
113 นางสาวฐิติรัตน ทองอุน
114 นางสาวปญจารส โพธิ์จุไร
115 นางสาวสุนิสา สุวรรณโณ
116 นางสาวจินตนา วุฒิไกร
117 นางสาวศุภกานต ทองบริบูรณ
118 นางสาวชนกนันท ทองจีน
119 นางสาวรัศมี ขาวหนูนา
120 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพยสิน
121 นางสาวกัญญาภัค จุลนิล
122 นางสาวปวีณา บุญยอดศรี
123 นางสาวขนิษฐา แดงนํา
124 นางสาววิริยา ใจอยู
125 นางสาวลภัสวริญ รงทอง
126 นางสาวปริมชฌาย ทวาสิโก
127 นายพชรพงศ ลอยเลื่อน
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  6250
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร

128 นางสาวชลดา ดีละมัน
129 นายชยพร แซลิ้ม
130 นายคมกริช สะนิ
131 นางสาวพิมพิลาศ ชุมวงศ
132 นางสาวศิราณี คําสิงหนอก
133 นายพนมกร แซจิว
134 นางสาวธนวรรณ เรืองติก
135 นางสาวธมนวรรณ เมืองจันทร
136 นางสาวจิรัฐิติกาล พรหมมณี
137 นางสาวเจนจิรา พรหมอิน
138 นางสาวนริศรา อินจันทร
139 นางสาวกนกนาถ หนูรุน
140 นางสาวฐิติพร แพงเมือง
141 นางสาวเจนจิราณ อินทะจันทร
142 นางสาวสุนันทา ทองชูใจ
143 นางสาวนริศรา พูลใหญ

หองสอบ  62
สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

144 นางสาวพรชนก กลับดี
145 นางสาวศิริณัชกมล วงษพานิช
146 นางสาวรุงไพลิน มิตรดี
147 นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี
148 นางสาวสุดารัตน วิชัย
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป
สถานที่สอบ  หอง  62501 62502 62503 62504  62602 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา
จํานวน 170 คน

สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565
เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
หองสอบ  62
สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

149 นางสาวพิชญา ไชยออนแกว
150 นางสาวสุนิษา จูสวัสดิ์
151 นางสาวณัฐิกา อิสระ
152 นายณัฏฐกร นาคแกว
153 นางสาวอพิชญา โสตติมานนท
154 นางสาวนภัสกร รักคง
155 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพยสิน
156 นางสาวบุญฑริกา พรมจันทร
157 นายธนกร ไทรสีหา
158 นางสาวกัญญารัตน คงทิพย
159 นางสาววลีวรรณ จิตจันทร
160 นางสาวณัชชนิกานต ชูทุงยอ
161 นางสาวกุลแกว มณี
162 นายกฤตนู สุสานนท
163 นายอิดรีส สลาหลง
164 วาที่รอยตรีสินชัย มวงมงคล
165 นางสาวเนตรนภา ถมทอง
166 นางสาววนิดา อินคลาย
167 นางสาวฑิตติยา หลีมานัน
168 นางสาวปวิชญา เสนาวัลย
169 นางสาวธัญญาเรศ ขวัญโตะเระ
170 นายนิโคลาส อุบลสุวรรณ



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองกลาง
สถานท่ีสอบ  หอง  62602  อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา

จํานวน 6 คน
สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565

เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
นายสมโภช ศรีกอเกื้อ
นางสาวปุญญิศา สุขเจริญ
นายสิทธิพงศ ธรรมโชตัง
นายวิพุธ สุปการ
นายทักษิณ จีนสุกแสง
นายนาวิน มุติรัตน



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานท่ีการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเขาเปนลูกจางช่ัวคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5

ตําแหนงวิศวกรโยธา สังกัดกองนโยบายและแผน
สถานท่ีสอบ  หอง  62602  อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา

จํานวน 5 คน
สอบวันที่  6  กรกฎาคม  2565

เริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
นายนัฐพล ชัยทอง
นางสาวสุจิตรา สุวรรณรัตน
นางสาวสุทธิดา แยมสํารวล
นายทิฆัมพล สีพุฒ
นางสาวพรลภัส พลสวัสดิ์


