
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมนิสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

      ตำแหนงบุคลากร  สังกัดกองการเจาหนาที่  สำนักงานอธิการบดี 
-------------------------------- 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   เรือ่ง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงบุคลากร  สังกัดกองการเจาหนาท่ี  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565  นั้น 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามหลักเกณฑที่ได
กำหนดไวในประกาศรับสมัครเปนที่เรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ            
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ดังนี้ 
  1.  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะดานความสามารถเฉพาะตำแหนง                        
       ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
  2.  กำหนดวัน  เวลา สถานท่ีและการเขารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหนง   
       2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะความสามารถ              
เฉพาะตำแหนงในวันท่ี 14 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง B305  ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   
            2.2 ใหผูมีสิทธิ์เขารับสอบไปถึงหองสอบกอนเร่ิมเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที  และหาก
ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางไปแลว 30 นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

      2.3 ผูเขาสอบจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมและสวมใสรองเทาหุมสน 
 2.4 ผูเขาสอบจะตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดระยะเวลาในการสอบ   

  3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อประเมินสมรรถนะดานความสามารถเฉพาะ
ตำแหนง 
       ประเมินความรูโดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบอัตนัย) ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา  ดังนี้ 
 3 .1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับที่  13   นโยบายกระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  และแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
 3.2 นโยบายการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 3.3 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  และกฎระเบียบที่
เก่ียวของ 
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4. เอกสารหลักฐานที่ผู มีสิทธิ์ เขารับการประเมินสมรรถนะตองนำมาย่ืนในวันสอบ            
มีรายละเอยีด ดังนี้ 
        เอกสารแสดงตนในการเขาสอบซึ่งมีรูปถาย  และเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก               
เพ่ือใชแสดงตนในการเขาสอบ  ไดแก  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  หรือบัตร
อนุญาตขับรถ  หรือหนังสือเดินทาง  ตองเปนฉบับจริงเทานั้น  หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ  
กรรมการหรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
                     5. การประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะดานความสามารถเฉพาะตำแหนงและ  
มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (สอบสัมภาษณ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎรธานี  จะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเมินสมรรถนะ              
ดานความสามารถเฉพาะตำแหนง และมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล                     
(สอบสัมภาษณ) ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2565  ทางเว็บไซต www.sru.ac.th   หัวขอขาวสารรับสมัครงาน  โดยผู
มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (สอบสัมภาษณ) จะตองมีคะแนนการประเมิน
สมรรถนะดานความสามารถเฉพาะตำแหนงไมนอยกวารอยละ 60   
       

            ประกาศ  ณ  วันที่   18   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

 
 
 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 
                    รักษาราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี



 
บัญชีรายละเอยีดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
             ตำแหนงบุคลากร   สังกัดกองการเจาหนาที่  สำนักงานอธิการบดี 

ประกาศ  ณ วันท่ี  18  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 
 

ลำดับที่ เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 1001 นางสาวเมธิณ ี สุริยะพรหม ผูสมัครเลขที ่1017 จะตอง

นำเอกสาร สำเนาปริญญาบัตร 
หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถาบันการศึกษาออกให  มา
ย่ืนตอกองการเจาหนาท่ีในวัน
สอบกอนเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง  
หากไมสามารถนำหลักฐานมา
ย่ืนในวันดังกลาวไดจะไมมี
สิทธิ์เขาสอบ 

2 1002 นางสาวชุติมน  ทองนอก 
3 1003 นางสาววลีรัตน  เผาจินดา 
4 1004 นางสาวอัญศยา  เรืองณรงค 
5 1005 นางสาวดาราวรรณ  พันธุขาว 
6 1006 นางสาวผกาวรรณ  ราชรักษ 
7 1007 นางณัฐรดา  ศรีขวัญ 
8 1008 นายปยพงษ  กมลภิวงศ 
9 1009 นางสาวนันทนภัส  เจริญกุล  

10 1010 นายอธิยุต  ปานมณี 
11 1011 นางสาวกัญญาณัฐ  สารเทพ 
12 1012 นายอนุวัฒน  ปนระลึก  
13 1013 นางสาววิลาสินี  ไทยทองนุม 
14 1014 นางสาวกฤษณี  บางจาก 
15 1015 นางสาวศิริลักษณ  พุทธรักษา 
16 1016 นางสาวธันยาภรณ  บุญชุม 
17 1017 นางสาวกัญญาภัทร  อินทราปกรณ 
18 1018 นางสาวศศิชา  มีเย็น 
19 1019 นางสาวภัทรา  สุขเกษม  
20 1020 นางสาวเสาวลักษณ  รักษวงศ 
21 1021 นางสาวพรนิภา  แกวสกุล 
22 1022 นางสาวสุดารัตน  จงไกรจักร 
23 1023 นางสาวธัญญารักษ  หมิกพิมล 
24 1024 นางสาวณัฐญภัทร  มากชวย 
25 1025 นางสาวกสรัญพร  อนาถ 
26 1026 นางสาววิภาดา  เจะสาร 
27 1027 นางสาวณิชาภัทร  แซดาน 
28 1028 นางสาวสุกัญญา  กุลพันธ 
29 1029 นายโชคศรัญญ  สิริลีพันธุ 
30 1030 นายปฐวี  จินพล 

 

 



 

 
ลำดับที่ เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

31 1031 นางสาวสิรินพร  พัฒนเสือ ผูสมัครเลขที ่1045 จะตอง
นำเอกสาร สำเนาปริญญาบัตร 
หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถาบันการศึกษาออกให  มา
ย่ืนตอกองการเจาหนาท่ีในวัน
สอบกอนเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง  
หากไมสามารถนำหลักฐานมา
ย่ืนในวันดังกลาวไดจะไมมี
สิทธิเ์ขาสอบ 

32 1032 นางสาวนันทนภัส  แจงอักษร 
33 1033 นางสาวสุดารัตน  เกตแกว 
34 1034 นางสาวดวงใจ  ศิริวัฒน 
35 1035 นางสาวชนิกานต  ชวยเกิด 
36 1036 นายณัฐพล  อินแพง 
37 1037 นางสาววัชราภรณ  ปรีชานุรกัษ 
38 1038 นายณัฐกิตติ์  ชุมลาภ 
39 1039 นายศักดินนท  ชวลิตชีวิน 
40 1040 นางอลิษา  โตะบาย 
41 1041 นางสาวจริยา  ปนโพธิ์ 
42 1042 นางสาวศิริณญภาศ  ธ. เชียงทอง 
43 1043 นางสาวศิริลักษณ  ศรนีุม 
44 1044 นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท 
45 1045 นางสาวสุดา  พวงงาม 
46 1046 นางสาวกรรณิการ  ชูแสง 
47 1047 นางสาวศิวิมล  โพธิ์ศรี 
48 1048 นายปรวรรษ  ศรเีทพ 
49 1049 นางสาววุฒิพร  เทวบิน 
50 1050 นางสาวณภัทร  หอหุม 
51 1051 นางสาวปนัดดา  อินทรดำ 
52 1052 นายณัฐวุฒิ  แสงจำนงค 
53 1053 นางสาวทิตยา  โปนะทอง 
54 1054 นางสาวอรุณรัตน  ฤทธิกุล 
55 1055 นายครองชัย  บุญแกวศรี 
56 1056 นายปรินทร  ยิ้มมาก  
57 1057 นางสาววราภรณ  อัปมะโน 
58 1058 นางสาวสุรางรัตน  แปนศรีนวล 
59 1059 นายศักขยา  รักราวี 
60 1060 นางอติกานต  รกัษายศ 

 

 

 

 



 

 
ลำดับที่ เลขที่สอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

61 1061 นายอานนท  สุทธิยา ผูสมัครเลขที ่1067 จะตอง
นำเอกสาร สำเนาปริญญาบัตร 
หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถาบันการศึกษาออกให  มา
ย่ืนตอกองการเจาหนาท่ีในวัน
สอบกอนเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง  
หากไมสามารถนำหลักฐานมา
ย่ืนในวันดังกลาวไดจะไมมี
สิทธิ์เขาสอบ 

62 1062 นางสาวหทยักาญจน  หาญสุวาณิชย 
63 1063 นางสาวเมวดี  ลั่นนาวา 
64 1064 นางสาวนิสารัตน  แตงแกว 
65 1065 นางสาวเมทินี  ชวงชุณสอง 
66 1066 นางสาวเสาวลักษณ  ฉลาดดี 
67 1067 นายสุริญัณย  รักบำรุง 
68 1068 นางสาวเฌอปราง  วัชรฌานนท 
69 1069 นางสาวณัฐชฎาภรณ  รักษายศ 
70 1070 นางสาวบุศราวดี  แสงสุวรรณ 
71 1071 นางสาวจตุพร  รักบำรุง 
72 1072 นางสาวอรวรรณ  ทองพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


