
 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เรื่อง   รับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

........................................  
     ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจา้งช่ัวคราว สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จํานวน  ๔  อัตรา      ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ตําแหน่งทีดํ่าเนนิการคัดเลือก 

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
๒. กําหนดการคัดเลือก 

วันที่   ๑๔–๒๐  ตุลาคม    ๒๕๕๗  รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) 
วันที่   ๒๒      ตุลาคม    ๒๕๕๗  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

     วันที่  ๒๗      ตุลาคม    ๒๕๕๗  สอบตําแหน่งตามแนบท้ายประกาศ 
วันที่   ๓๐      ตุลาคม    ๒๕๕๗  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่   ๑  พฤศจิกายน    ๒๕๕๗  รายงานตัวปฏิบัติงาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ 
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ่   

๓. สถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   ภาคเช้า  ๐๘.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
  ๔. คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 ( ก) ลักษณะทั่วไป 
๑. สัญชาติไทย 
๒. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ บริบูรณ ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

( ข ) ลักษณะต้องห้าม 
( ๑ )  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
( ๒ )  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือง ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเป็น

โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ 
(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งการพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับน้ี

หรือกฎหมายอ่ืน 
( ๔ ) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
( ๕ ) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง  
( ๖ ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
( ๗ ) เคยถกูจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
( ๘ )  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
( ๙ )  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
( ๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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 ๕. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   
๕.๑  สําเนาใบแสดงผลการศกึษา     จํานวน       ๑     ฉบับ  
๕.๒  สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน      จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๕  รูปถ่ายขนาด  ๑  น้ิว          จํานวน       ๓     รูป 
๕.๖  ใบรับรองแพทย์               จํานวน       ๑     ฉบับ 
๕.๗   สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานทางทหาร   ทะเบียนสมรส   หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว 

หรือ ช่ือสกุล ( ถ้ามี ) 
 

 -  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ    และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พรอ้มทัง้ย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีทีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัร ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ถือว่าการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 
๖. ค่าธรรมเนยีม 

 ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ  ๓๐๐ บาท 
๗. วิธีการคัดเลือก 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ  
  
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
                                      
                                                            
                                                                                            

                                             
 

                                          (นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 
                                       รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช                                    
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      รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ตําแหน่งที่จะดําเนนิการคัดเลือก 
๑. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   วุฒิปริญญาตรี  ค่าจ้าง ๑๓,๓๐๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑.   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เช่น  งานธุรการ    

งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ   

๒.   ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่คณาจารย์  เจา้หน้าที่  นักศกึษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ 
๓.   จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และ

สนับสนุนภารกิจของสาขาและฝ่าย 
๔.   ติดตามประเมินโครงการต่าง ๆ ของคณะ  สโมสรนักศึกษาและชมรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
๒. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
๔. หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านกิจการนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๕. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 
 

 
วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 

๑.  สอบสมัภาษณ์ ๒๗      ตุลาคม    ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

สํานักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
คณะเกษตรศาสตร์ 
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      รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ตําแหน่งที่จะดําเนนิการคัดเลือก 
๒. ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร   วุฒิปริญญาตรี  ค่าจ้าง ๑๓,๓๐๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑.   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฟาร์ม  เช่น  การขยายพันธ์ุ  การเลี้ยง  การปลูก  การใช้ปุ๋ย  การเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตร    และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช  สัตว์  ประมง  ให้ได้คุณภาพ 
๒.   ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือตรวจสอบ  ทดสอบ  วิเคราะห์  เก่ียวกับองค์ประกอบ  

คุณค่าทางอาหาร  ผลผลิต  และผลพลอยได้ของพืช  สัตว์  และประมง 
๓.   ศึกษา  คน้คว้า  ทดลอง  หรือวิจัยด้านวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์และการ

ประมง 
๔.   ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น  ฝกึอบรม  ถ่ายทอดความรู้  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านวิชาการ

เกษตรแก่ชุมชน  เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน  
๕.  พัฒนาข้อมูล  จัดทําเอกสารวิชาการ  เอกสารเผยแพร่เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสาขาและคณะ 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาเกษตรศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์  หรือ
ประมง 

๒. มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธ์ุ  การคัดเลือกพันธ์ุ  การขยายพันธ์ุ  การเพาะปลูก  
การเลี้ยง  และการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช  สัตว์  และประมง 

๓. มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ  การทดสอบ  การวิเคราะห์ดิน  นํ้า  ปุ๋ยเคมี  
อาหารสัตว์  วัตถุมีพิษ  องคป์ระกอบของพืช  ผลผลิตและผลพลอยได้จากพืช  สัตว์  และประมง 

๔. หากมีประสบการณ์ในการทํางานในห้องปฏิบัติการ  งานฟาร์มด้านพืช  สัตว์  ประมง  จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

๕. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 

 
 

วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 
๑.  สอบสมัภาษณ์ ๒๗      ตุลาคม    ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
อาคารประมง  คณะเกษตรศาสตร์ 
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      รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ตําแหน่งที่จะดําเนนิการคัดเลือก 

๓. ตําแหน่ง อาจารย์   วุฒิปรญิญาโท  ค่าจ้าง ๑๖,๔๐๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑.   จัดทําแผนการเรียนการสอนและบันทกึการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรในแต่ละรายวิชา   
๒.   จัดการเรยีนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและ

สามารถสอนได้ทุกรายวิชาเก่ียวกับวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย 
๓.   จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน 
๔.   ให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป 
๕.   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ 
๖.   ให้ความร่วมมือและอุทศิเวลาให้แก่ราชการในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาแพทย์แผนไทย  หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  

สาธารณสุขศาสตร์  เภสัชวิทยา ภายวิภาคศาสตร์  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๓. หากมีใบประกอบโรคศิลปะ   ๔  สาขา  คือ  เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย  และการ

นวดไทย  หรือสาขาใดสาขาหน่ึงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. หากมีประสบการณ์เก่ียวกับการแพทย์แผนไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 

 
 

วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 
๑.  สอบข้อเขยีนการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาโรค 

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสาขาการแพทย์แผนไทย 

๒.  สอบปฏิบัติการสอน(ผู้เขา้สอบเตรียม
เน้ือหามา ๑  หัวข้อ  ใช้เวลาประมาณ ๑๐-
๑๕  นาท ี) 

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑๑.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสาขาการแพทย์แผนไทย 

๓.  สอบสมัภาษณ์ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสาขาการแพทย์แผนไทย 
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      รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ตําแหน่งที่จะดําเนนิการคัดเลือก 

๔. ตําแหน่ง อาจารย์   วุฒิปรญิญาโท  ค่าจ้าง ๑๖,๔๐๐  บาท    จํานวน  ๑  อัตรา  
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
๑.   จัดทําแผนการเรียนการสอนและบันทกึการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรในแต่ละรายวิชา   
๒.   จัดการเรยีนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและ

สามารถสอนได้ทุกรายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
๓.   จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน 
๔.   ให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป 
๕.   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ 
๖.   ให้ความร่วมมือและอุทศิเวลาให้แก่ราชการในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร ์  
๒. ได้รับเกรดเฉล่ียตลอดหลักสตูรของระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
๓. เป็นผู้ใฝ่รูแ้ละต้ังใจจริงในการทํางาน  รวมทั้งสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
๔. หากมีประสบการณ์การสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 

 
 

วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา สถานที่สอบ 
๑.  สอบข้อเขยีน (ภาคทฤษฎี)         
ประมาณ   ๒  ช่ัวโมง 

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสีนวล 

๒.  สอบปฏิบัติการสอน(ผู้เขา้สอบเตรียม
เน้ือหามา ๑  หัวข้อ  ใช้เวลาประมาณ ๑๐-
๑๕  นาท ี) 

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑๑.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสีนวล 

๓.  สอบสมัภาษณ์ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

อาคารสีนวล 
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ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ ช่ือ..............................................................อายุ...........ปี...........เดือน 
  เช้ือชาติ.......................สัญชาติ........................ศาสนา...................... 
  เกิดวันที่................เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  กรุ๊ปเลือด............ส่วนสูง...........เซนติเมตร  นํ้าหนัก...........กิโลกรัม 
  สถานที่เกิด อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................... 
 ๑.๒ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ---- 
  ออกให้  ณ สํานักงาน.................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.................... 
  หมดอายุวันที่.............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 ๑.๓ สถานภาพทางครอบครัว   โสด   สมรส   หย่าร้าง   ม่าย  จํานวนบุตร.............คน 
 ๑.๔ ช่ือคู่สมรส....................................อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน............................... 
  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ---- 
 ๑.๕ ช่ือบิดา...................................................อายุ.............ปี  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
  อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท์............................. 
  ช่ือมารดา...............................................อายุ.............ปี  ยังมีชีวิตอยู่   ถึงแก่กรรม 
  อาชีพ.....................................สถานที่ทํางาน........................................โทรศัพท์............................. 
 ๑.๖ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................................................. 
  ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านตนเอง    บ้านบิดามารดา  
         บ้านเช่า    อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 
 ๑.๗ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที  ช่ือ.................................................................................................. 
  บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................................................. 
  สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................. 
  เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................... 
  ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................................................. 
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 ๑.๘ ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ช่ือสถาบัน แผนกหรือสาขาวิชา ปีที่สําเร็จ วุฒิที่ได้รับ เกรดเฉลี่ย 

      
      
      
      
      
      

 
 ๑.๙ ประวัติการทํางาน 

ช่ือสถานประกอบการ ระยะเวลา ตําแหน่ง สาเหตุการลาออก เงินเดือน
ครั้งสุดท้าย จาก ถึง 

      
      
      
      

 
 ๑.๑๐ ประวัติการเขา้อบรม-ดูงาน-ฝึกงาน 

หัวข้อ สถานที่อบรม-ดูงาน-ฝึกงาน ระยะเวลา 
   
   
   
   
   
   

 
 ๑.๑๑ มีความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ.................................................................................................... 

 ๑.๑๒ ขอสมัครเป็นลกูจ้างช่ัวคราวตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กระทรวงศึกษาธิการ 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้สมัคร 
(.................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันที่..........เดือน.................................พ.ศ................ 
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๒. สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 เอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่ได้ย่ืนพร้อมใบสมัครมีดังน้ี 
    สําเนาทะเบียนบ้าน    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    สําเนาหลกัฐานการศึกษา    ใบรับรองแพทย์ 

 หลักฐานอ่ืนๆ  ...................................................................................... 
 
  ข้ าพ เ จ้ า…………………………………………………..…………ตํ า แห น่ ง  …………………………………………………….  
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานต่างๆ 
แล้ว 
 
 

    (ลงช่ือ)...............................................ผู้รับสมัคร 
(………………………………………………) 

ตําแหน่ง................................................................... 
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ................ 

                
 

 


