
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ 
................................................................. 

                ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๒  กรกฏาคม  
๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทพนักงานราชการทั่วไป   สังกัด คณะ
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕ ๖๑ และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 

๑.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒.เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตร

ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุก
ครั้ง และต้องวางบัตรประจ าตัวผู้สมัครไว้บนโต๊ะขณะที่ท าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวผู้สมัคร กรรมการคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่
ชัดแล้วจึงอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ได้ 
  ๓. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลาด าเนินการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 ๔. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของ
กรรมการก ากับห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยเคร่งครัด 

๕. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในวิชาหนึ่งวิชาใด  หากท าข้อสอบ
เสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มท าข้อสอบและจะต้อง
ออกห่างจากห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
การรับกวนและก่อความร าคาญแก่ผู้ที่ก าลังท าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

๖. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ใดทุจริตในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก 
                                                                                            /๘. ผู้เข้ารับ....... 
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๘. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ห้ามน าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

       ทัง้นี ้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
                           ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ)  
                         รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
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บัญชี รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ลงวันท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
๑ ๖๑๐๓๐๑ นางสาววิยะดา      แสงวงศ์  
๒ ๖๑๐๓๐๒ นางสาวนิภาพร     สมบูรณ์  
๓ ๖๑๐๓๐๓ นางสาวสิริรัตน์     ดอกขัน  
๔ ๖๑๐๓๐๔ นางสาวถนอมศรี   พรหมศรี  
๕ ๖๑๐๓๐๕ นายน าพล           เผือดจันทึก  
๖ ๖๑๐๓๐๖ นางปุญญิศา        ศีรีรัตน์  
๗ ๖๑๐๓๐๗ นางสาวภุชิสา      อุปกลิ่น  
๘ ๖๑๐๓๐๘ นางสาวจามจุรี    ช่องลมกรด  
๙ ๖๑๐๓๐๙ นางสาวอมรา      ธนาวุฒิ  

๑๐ ๖๑๐๓๑๐ นางสาวกัญญารัตน์  ด าฤทธ์ิ  
๑๑ ๖๑๐๓๑๑ นางสาวเจียระไน    สุวรรณมุติ  
๑๒ ๖๑๐๓๑๒ นางสาวนฤมล       ศรีสุขใส  
๑๓ ๖๑๐๓๑๓ นางสาวปิยมาศ     มิตรศรี  
๑๔ ๖๑๐๓๑๔ นางสาวอนิสษา     ไชยรัตน์  
๑๕ ๖๑๐๓๑๕ นางสาววิรัญจ์รักษ์  สุวรรณฤทธ์ิ  
๑๖ ๖๑๐๓๑๖ นางสาวสุธาสินี      ธรรมชาติ  
๑๗ ๖๑๐๓๑๗ นางสาวกฤตยา     โต๊ะนาค  
๑๘ ๖๑๐๓๑๘ นางจีราวัจน์        เรืองสังข์  
๑๙ ๖๑๐๓๑๙ นางสาวสรินทิพย์  รักษาพล  
๒๐ ๖๑๐๓๒๐ นางอรทัย           ครองรักษ์  
๒๑ ๖๑๐๓๒๑ นางสาวอรอุมา    ทิพย์แก้ว  
๒๒ ๖๑๐๓๒๒ นางสาวเกวลี       มีล่อง  
๒๓ ๖๑๐๓๒๓ นายนันทิภาคย์   รัตนพันธุ์  
๒๔ ๖๑๐๓๒๔ นางกุนวดี          สุขเกษม  
๒๕ ๖๑๐๓๒๕ นางสาวภัณท์ติกา สงรักษ์  



- 4 - 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
๒๖ ๖๑๐๓๒๖ นายเอกชัย     แก้วมณี  
๒๗ ๖๑๐๓๒๗ นางสาวนิภาพร       ภักดีชน  
๒๘ ๖๑๐๓๒๘ นางสาวฐิติญาภรณ์  เนาว์สุวรรณ  
๒๙ ๖๑๐๓๒๙ นางสาวเจนจิรา      นวลสง  
๓๐ ๖๑๐๓๓๐ นางสาวจริยา         ทิพย์อักษร  
๓๑ ๖๑๐๓๓๑ นางสาววิชุดา         ณ นรงค์  
๓๒ ๖๑๐๓๓๒ นางสาวกัญญา       บัวสุวรรณ์  
๓๓ ๖๑๐๓๓๓ นางสาวชญานนท์    คงทน  
๓๔ ๖๑๐๓๓๔ นางสาวศุภลักษณ์   ชูกรณ์  
๓๕ ๖๑๐๓๓๕ นางสาวศุภรัตน์      เลิศบุรุษ  
๓๖ ๖๑๐๓๓๖ นางสาวชุติมา        บุญล้อม  
๓๗ ๖๑๐๓๓๗ นางสุดารัตน์          เชื้อช่างเขียน  
๓๘ ๖๑๐๓๓๘ นางสาวกฤษณานุช  พุ่มโพธิ์  
๓๙ ๖๑๐๓๓๙ นางสาวนลินญา      ฤทธิชัย  
๔๐ ๖๑๐๓๔๐ นางสาวกมลพร      กลิ่นละมัย  
๔๑ ๖๑๐๓๔๑ นางสาวนิชาภัทร     เรียบร้อย  
๔๒ ๖๑๐๓๔๒ นางสาวสุจินดา      พรหมข า  
๔๓ ๖๑๐๓๔๓ นางกรวรรณ         ไตรรัตน์  
๔๔ ๖๑๐๓๔๔ นางปุญญิศา         คงจ้อย  
๔๕ ๖๑๐๓๔๕ นางสาวกอบแก้ว   พุมดวง  
๔๖ ๖๑๐๓๔๖ นางสาวเพ็ญศิริ    จุลภักดิ์  
๔๗ ๖๑๐๓๔๗ นางสาวพรพิมล    แก้วสี่ดวง  
๔๘ ๖๑๐๓๔๘ นางสาวอริยา      ภู่รังไหม  
๔๙ ๖๑๐๓๔๙ นางเกศราภรณ์    รัตนะ  
๕๐ ๖๑๐๓๕๐ นางสาวรัตนาภรณ์  นาคนิคาม  
๔๘ ๖๑๐๓๔๘ นางสาวอริยา        ภู่รังไหม  
๕๑ ๖๑๐๓๕๑ นางสาวลดาวัลย์    พิณสุวรรณ  
๕๒ ๖๑๐๓๕๒ นางสาวสุภัชญา     แก้วมุสิก  
๕๓ ๖๑๐๓๕๓ นายเอกศักดิ์         คมคาย  
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
๕๔ ๖๑๐๓๕๔ นางสาวพิมพ์พจี   ปณารัตน์  
๕๕ ๖๑๐๓๕๕ นางสาวโสภา      ศรีคง  
๕๖ ๖๑๐๓๕๖ นายเชฎฐพร      ชอบท ากิจ  
๕๗ ๖๑๐๓๕๗ นางสาวรัตนาภรณ์  คงแก้ว  
๕๘ ๖๑๐๓๕๘ นางสาวรัชดาภรณ์  จรจาก  
๕๙ ๖๑๐๓๕๙ นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณา  
๖๐ ๖๑๐๓๖๐ นางสาวธิดารัตน์  มณีพันธ์  
๖๑ ๖๑๐๓๖๑ นางสาวขัตติยาณี  สมบัติ  
๖๒ ๖๑๐๓๖๒ นางสาววันวิสา  องอาจ  
๖๓ ๖๑๐๓๖๓ นางสาวพรรณวดี  ทองค า  
๖๔ ๖๑๐๓๖๔ นางสาวปริญญาดา  พรหมเดช  
๖๕ ๖๑๐๓๖๕ นางสาวญาสุมินทร์  เหล่าทอง  
๖๖ ๖๑๐๓๖๖ นางสาวอรไท  เกตุแก้ว  
๖๗ ๖๑๐๓๖๗ นางสาวกันต์ฤทัย  จรจรัส  
๖๘ ๖๑๐๓๖๘ นางสาวพัชรพร  เทพจินดา  
๖๙ ๖๑๐๓๖๙ นางสาวอรพรรณ  พงศ์สว่าง  
๗๐ ๖๑๐๓๗๐ นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์  
๗๑ ๖๑๐๓๗๑ นางสาวอาภัสรา  จันทร์คง  
๗๒ ๖๑๐๓๗๒ นางสาวณวรรณ์ศา  จินโน  
๗๓ ๖๑๐๓๗๓ นางสาวทิวานันท์  เนาว์รุ่งโรจน์  
๗๔ ๖๑๐๓๗๔ นางสาวอรพิมล  ทับทิม  
๗๕ ๖๑๐๓๗๔ นางสาวสุวนันท์  ฤทธิรงศ์  
๗๖ ๖๑๐๓๗๖ นางสาวรัชติกรณ์  รู้ย่ิง  
๗๗ ๖๑๐๓๗๗ นางสาวมุกดา   ด้วงทอง  
๗๘ ๖๑๐๓๗๘ นางสาวอนิษฐา  จริตงาม  
๗๙ ๖๑๐๓๗๙ นางสาวกมลรัตน์  แก้วเกื้อ  
๘๐ ๖๑๐๓๘๐ นางสาวกานต์พิชญ์ชา มาสแสวง  
๘๑ ๖๑๐๓๘๑ นางสาวตรีรัก   ตรีวัย  
๘๒ ๖๑๐๓๘๒ นายทินกร  เกิดขาว  
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
๘๓ ๖๑๐๓๘๓ นางสาวชามิกา  อินทร์แก้ว  
๘๔ ๖๑๐๓๘๔ นางสาวสณี  เส้งสุย  
๘๕ ๖๑๐๓๘๕ นางสาวปรีชญาภา  ทองแป้น  
๘๖ ๖๑๐๓๘๖ นางสาวสุพรรษา  วงค์สาร  
๘๗ ๖๑๐๓๘๗ นายปฐมพงศ์   ทองดียิ่ง  
๘๘ ๖๑๐๓๘๘ นางสาวกรรณิกา  วิเชียร  
๘๙ ๖๑๐๓๘๙ นางสาวปาริสา  สงฆ์พราหม  
๙๐ ๖๑๐๓๘๐ นายปฎิพัทธ์  อโณทัย  
๙๑ ๖๑๐๓๙๑ นางสาวเกวลี  บุญเกิด  
๙๒ ๖๑๐๓๙๒ นางสาวกุลฤดี  จันทร์ด้วง  
๙๓ ๖๑๐๓๙๓ นางสาวกฤติยา  อินทร์คง  
๙๔ ๖๑๐๓๙๔ นางสาวญาณิศา ไชยณรงค์  
๙๕ ๖๑๐๓๙๕ นายอนุชา  ออกราโชติ  
๙๖ ๖๑๐๓๙๖ นายสรธร  รักษาแก้ว  
๙๗  ๖๑๐๓๙๗ นางสาวจันทิรา  ศรีกรณ์  
๙๘ ๖๑๐๓๙๘ นางสาวแก้วสวรรค์  ผิวงาม  
๙๙ ๖๑๐๓๙๙ นางอรทัย  เถาจู  

๑๐๐ ๖๑๐๓๑๐๐ นายพงศ์วริศ  พิบูลย์  
๑๐๑ ๖๑๐๓๑๐๑ นายปกรณ์  ศิริรัตน์  
๑๐๒ ๖๑๐๓๑๐๒ นางสาวมรรษสิณีช์  สวัสดี  
๑๐๓ ๖๑๐๓๑๐๓ นางสาวเสาวนีย์  สังข์ชุม  
๑๐๔ ๖๑๐๓๑๐๔ นายคุณาธิป  เหมะรักษ์  
๑๐๕ ๖๑๐๓๑๐๕ นางสาวปัทมพร  ไทยสยาม  
๑๐๖ ๖๑๐๓๑๐๖ นางสาวพิมกนกวรรณ  สงค์แก้ว  
๑๐๗ ๖๑๐๓๑๐๗ นายณัฐพล  ธนาวุฒิ  
๑๐๘ ๖๑๐๓๑๐๘ นางสาวมัชฒิมา  รัตนบุรี  
๑๐๙ ๖๑๐๓๑๐๙ นางสาวสิริวรรณ  อภัยกาวี  
๑๑๐ ๖๑๐๓๑๑๐ นายภาณุพงศ์  นุ่นทอง  
๑๑๑ ๖๑๐๓๑๑๑ นางสาวจุรีย์  ศรีจันทร์  
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
๑๑๒ ๖๑๐๓๑๑๒ นายนรินทร์  จันทร์พิทักษ์  
๑๑๓ ๖๑๐๓๑๑๓ นางสาววรรณดี  อ่อนน้อม  
๑๑๔ ๖๑๐๓๑๑๔ นายศุภชัย  ขรัวทองเขียว  
๑๑๕ ๖๑๐๓๑๑๕ ว่าท่ี ร.ต.ดุสิต  แซ่เตียว  
๑๑๖ ๖๑๐๓๑๑๖ นางสาวธวัลรัตน์  ทวีสุข  
๑๑๗ ๖๑๐๓๑๑๗ นายณรงค์ชัย  มาคง  
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ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ลงวันท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 

วันที่ วิธีการเลือกสรร เวลา สถานที่ 
๖ สิงหาคม 

๒๕๖๑ 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
สอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะ 
สิ่งที่น ามาใช้ในการสอบ  
๑. ดินสอ ๒B 
๒. ปากกา 
๓. ยางลบ 

๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สาขาพืชศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๗ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินครั้งที่ ๑ 
(โดยต้องสอบผ่านร้อยละ ๖๐ 
จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

๐๙.๐๐  
เป็นต้นไป 

ณ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช 
และทางเว็บไซต์ 
http://www.rmutsv.ac.th/th/main?qt-
news=2#qt-news หรือ 
http://saiyai.rmutsv.ac.th/saiyaicampus/  
 

๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  
- สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศ 
  รายชื่อผลการประเมินผู้ที่
ผ่าน 
  การประเมินครั้งท่ี ๑  

๐๙.๐๐  
เป็นต้นไป 

ห้อง ๖๑๒ อาคารสีนวล  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ.ทุ่งสง                  
จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

http://www.rmutsv.ac.th/th/main?qt-news=2#qt-news
http://www.rmutsv.ac.th/th/main?qt-news=2#qt-news
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