
 
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

........................................  
            ตามประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรือ่ง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน  ๓  อัตรา  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  ได้ดําเนินการรบัสมัครต้ังแต่วันที่  ๗  – ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วน้ัน  
        
                  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการคัดเลือก  ดังน้ี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒. ผู้เขา้รับการคัดเลือกต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ที่วิทยาเขตออกให้ในวัน

สมัคร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวดังกล่าว กรรมการคัดเลือกจะไม่อนุญาตใหเ้ข้ารับการ
คัดเลือกเว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัด  จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดําเนินการคัดเลือกตามสมควร  
ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานทีค่ัดเลือก  หลงัจากดําเนินการคัดเลือกไปแล้ว  ๑๕  นาที  จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้รับการคัดเลือก 

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเช่ือฟังคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการคัดเลือกที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด    

 
ทั้งน้ี  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
       

                                                                                            
                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําคัญ   รัตนบุรี) 

                                             ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
                                           ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลอืกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

แนบท้ายประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

........................................................................................... 
ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  วุฒิ ปรญิญาตรี  สังกัดสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สถานที่สอบ  อาคาร ๓ 
วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๗๐๓๐๑ นางสาวสุรางคณา ศรีรัตน์  
๒ ๕๗๐๓๐๒ นางสาวกัลยณัฎฐ์ คําแหง  
๓ ๕๗๐๓๐๓ นางสาวพิณทิพย์ บุญทอง  
๔ ๕๗๐๓๔ นางสาวสายไหม เช่ืองยาง  
๕ ๕๗๐๓๐๕ นางสาวนิสารัตน์ ฮกเล่า  
๖ ๕๗๐๓๐๖ นางสาววิศณีย์ จําปีพันธ์ุ  
๗ ๕๗๐๓๐๗ นางสาวขวัญธิดานัฐ ไกรนรา  
๘ ๕๗๐๓๐๘ นางสาวธัญรดา เลิศตระกูล  
๙ ๕๗๐๓๐๙ นางสาวเนตรดาว คงผล  
๑๐ ๕๗๐๓๑๐ นางสาวเสาวณีย์ รัตนคช  

 
 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิ ปริญญาตรี  สงักัดคณะเกษตรศาสตร์ 
สถานที่สอบ  คณะเกษตรศาสตร์ 

วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๕๗๐๔๐๑ นางเยาวเรศ นนทะสร  
๒ ๕๗๐๔๐๒ นางสาวธมนวรรณพร คําแหง  
๓ ๕๗๐๔๐๓ นางสาววัลทณี แก้วคง  
๔ ๕๗๐๔๐๔ นางสาวกรณิกานต์ สีสิ้ว  
๕ ๕๗๐๔๐๕ นางสาวกุลกันยา ชูแก้ว  
๖ ๕๗๐๔๐๖ นางเอสรา รัตนกระจ่าง  
๗ ๕๗๐๔๐๗ นางสาวมยุรฉัตร ศักด์ิณรงค์  
๘ ๕๗๐๔๐๘ นายอภิชาติ มัคสิงห ์  
๙ ๕๗๐๔๐๙ นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีสุวรรณ์  
๑๐ ๕๗๐๔๑๐ นายนพปฎล เสรีพงศ์  
๑๑ ๕๗๐๔๑๑ นางสาววรุณรัตน์ จรัสแผ้ว  
๑๒ ๕๗๐๔๑๒ นางสาวณัฐมน รัตนสุภา  
๑๓ ๕๗๐๔๑๓ นางสาวสุกัญญา ปลอดทุกข์  
๑๔ ๕๗๐๔๑๔ นางกนิษฐา เดชารัตน์  



  

๑๕ ๕๗๐๔๑๕ นางสาวกาญจนา ชูแก้ว  
๑๖ ๕๗๐๔๑๖ นางสาวจิราภรณ์ ด้วงช่วย  
๑๗ ๕๗๐๔๑๗ นางพจนีย์ กันภัย  
๑๘ ๕๗๐๔๑๘ นางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ  
๑๙ ๕๗๐๔๑๙ นางสาวอารีรัตน์ รักษาวงศ์  
๒๐ ๕๗๐๔๒๐ นายไกรภพ ชูชุม  
๒๑ ๕๗๐๔๒๑ นางสาวอัจฉรา นนทะแก้ว  
๒๒ ๕๗๐๔๒๒ นายชนาเทพ ใหมชุม  
๒๓ ๕๗๐๔๒๓ นางกฤติญา เสริมภักด์ิ  
๒๔ ๕๗๐๔๒๔ นางสาววิภาดา วุฒิศักด์ิ  
๒๕ ๕๗๐๔๒๕ นายพรณรงค์ ยกย่องกุล  
๒๖ ๕๗๐๔๒๖ นางสาวชฎาทิพย์ รัตนโชติ  
๒๗ ๕๗๐๔๒๗ นางสาวจิราวรรณ ปลอดแก้ว  
๒๘ ๕๗๐๔๒๘ นางสาวดวงกมล พรหมนิมิตร  
๒๙ ๕๗๐๔๒๙ นางสาวศรุดา เดชวัตร  
๓๐ ๕๗๐๔๓๐ นายวิทยา เกษรินทร ์  
๓๑ ๕๗๐๔๓๑ นางสาวชลิดา ช่วยสงค์  
๓๒ ๕๗๐๔๓๒ นางสาวจารุณี ขาวหวาน  
๓๓ ๕๗๐๔๓๓ นางสาวสกาวเดือน รัตนพงศ์  
๓๔ ๕๗๐๔๓๔ นายจีรศักด์ิ วุฒิกรณ์  
๓๕ ๕๗๐๔๓๕ นางสาววิชุดา พันธ์ุยอด  
๓๖ ๕๗๐๔๓๖ นางสาวโสรญา เพ็ชรนิล  

 
 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิ ปริญญาตรี  สงักัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สถานที่สอบ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ(อาคารสีนวล) 

วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๕๗๒๗๐๑ นางสาวจิราวรรณ ขวัญศรี  
๒ ๕๗๒๗๐๒ นางสาวอรวรรณ จันทร์แก้ว  
๓ ๕๗๒๗๐๓ นางสาววาสนา วุฒิศักด์ิ  
๔ ๕๗๒๗๐๔ นางอริสา จงเจริญ  

 


