
 
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

........................................  
            ตามประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่  ๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน  ๔  อัตรา  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  ได้ดําเนินการรับสมัครต้ังแต่วันที่  ๑๔ – ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วน้ัน  
        
                  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการคัดเลือก  ดังน้ี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ที่วิทยาเขตออกให้ในวัน

สมัคร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวดังกล่าว กรรมการคัดเลือกจะไม่อนุญาตใหเ้ข้ารับการ
คัดเลือกเว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัด  จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดําเนินการคัดเลือกตามสมควร  
ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานทีค่ัดเลอืก  หลงัจากดําเนินการคัดเลือกไปแล้ว  ๑๕  นาที  จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้รับการคัดเลือก 

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเช่ือฟังคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการคัดเลือกที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด    

 
ทั้งน้ี  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
                                                                       

 
                                         (นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 

                                       รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช                                    
 
 

 
 
 



  

 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลอืกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
แนบท้ายประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
........................................................................................... 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิ ปริญญาตรี  สงักัดคณะเกษตรศาสตร์ 
สถานที่สอบ  สํานักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริม่สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๗๐๔๐๑ นางสาววิชุดา พันธ์ุยอด  

๒ ๕๗๐๔๐๒ นางสาวมัณฑนา ชูทอง  

๓ ๕๗๐๔๐๓ นางสาวอัญชลี วิเชียรชม  

๔ ๕๗๐๔๐๔ นางสาววิมลรัตน์ สาระกูล  

๕ ๕๗๐๔๐๕ นางสาวสุดารัตน์ แก้ววิจิตร  

๖ ๕๗๐๔๐๖ นายนฤดม แก้วประดิษฐ ์  

๗ ๕๗๐๔๐๗ นางสาวราชาวดี ใจกล้า  

๘ ๕๗๐๔๐๘ นางสาวจิรภรณ์ เพชรอนันต์  

๙ ๕๗๐๔๐๙ นางสาวสุรีพร พริกเอียด  

๑๐ ๕๗๐๔๑๐ นางสาวศิริรัตน์ รัตนะอยวิโรจน์  

๑๑ ๕๗๐๔๑๑ นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์  

๑๒ ๕๗๐๔๑๒ นางสาวภัทรมน สวนอินทร์  

๑๓ ๕๗๐๔๑๓ นางสาวกรกมล เกตุด้วง  

๑๔ ๕๗๐๔๑๕ นางสาวสุกัญญา นุ้ยผุด  

๑๕ ๕๗๐๔๑๖ นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร  

๑๖ ๕๗๐๔๑๗ นางสาวจิราภรณ์ ทองเพ็ง  

๑๗ ๕๗๐๔๑๘ นางสาวสุจินดา พรหมขํา  

๑๘ ๕๗๐๔๑๙ นางสาวทัศนีย์ จันทวงค์  

๑๙ ๕๗๐๔๒๐ นายสุรรักษ ์ วรรณทอง  

๒๐ ๕๗๐๔๒๑ นายธีรวัฒน์ ออดสุวรรณ  

๒๑ ๕๗๐๔๒๒ นายกวิน คงอินตัน  

๒๒ ๕๗๐๔๒๓ นางสาววันเพ็ญ  บุญใย  

๒๓ ๕๗๐๔๒๔ นางสาววัลลี  จันทร์เจริญ  

๒๔ ๕๗๐๔๒๕ นางสาวสุภาวณีย์  ลักษณะ  

๒๕ ๕๗๐๔๒๖ นางสาวชนิดา  ช่วยศรีสวัสด์ิ  



  

๒๖ ๕๗๐๔๒๗ นายปุรเชษฐ์  รัตนญา  
๒๗ ๕๗๐๔๒๘ นางสาวอัจฉรา  แพะปลอด  
๒๘ ๕๗๐๔๒๙ นางสาวนิตยาภรณ์  ลือสวัสด์ิ  
๒๙ ๕๗๐๔๓๐ นางสาวอุมาภรณ์  อ่อนรัตน์  
๓๐ ๕๗๐๔๓๑ นางสาวจิราภรณ์  นามเสน  
๓๑ ๕๗๐๔๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร ์  
๓๒ ๕๗๐๔๓๓ นางสาวนงลักษณ์  แก่นเมือง  
๓๓ ๕๗๐๔๒๓๔ นางสาวเด่นนภา  บุญค้ําชู  
๓๔ ๕๗๐๔๓๕ นางสาวนิภาพร  ภักดีชน  
๓๕ ๕๗๐๔๓๖ นางสาวอรอนงค์  พรหมทอง  
๓๖ ๕๗๐๔๓๗ นางสาวธีรกานต์  สุมงคล  

     
 

ตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  วุฒิ ปริญญาตรี  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
สถานที่สอบ  อาคารประมง 

วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริม่สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๗๐๔๐๐๑ นางสาววันเพ็ญ สายนํ้า  

๒ ๕๗๐๔๐๐๒ นางสาวญาดา จินดารักษ์  

๓ ๕๗๐๔๐๐๓ นางสาวดลยา หนูแก้ว  

๔ ๕๗๐๔๐๐๔ นางสาวบัณฑิตา นาคสีทอง  

๕ ๕๗๐๔๐๐๕ นางสาวกัณฐมณี มากช่วย  

     

 
ตําแหน่ง  อาจารย์  วุฒิ ปรญิญาโท  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถานที่สอบ  อาคารสาขาการแพทย์แผนไทย 
วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เริม่สอบเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๗๐๖๐๑ นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์  

๒ ๕๗๐๖๐๒ นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดํา  

     

 


