
 
 
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

........................................  
            ตามประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๑๖  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน  ๑  อัตรา  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖๐  แล้วนั้น  
        
                  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  ที่วิทยาเขตออกให้ในวัน

สมัคร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวดังกล่าว กรรมการคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
คัดเลือกเว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัด  จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มด าเนินการคัดเลือกตามสมควร  
ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานที่คัดเลือก  หลังจากด าเนินการคัดเลือกไปแล้ว  ๑๕  นาท ี       
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการคัดเลือกที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด    

 
ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
   ประกาศ  ณ  ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 
                                         รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช         

 
 
 
 
 



  

                  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

แนบท้ายประกาศวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ลงวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

...........................................................................................  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิ ปริญญาตรี  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

สถานทีว่ันที่สอบ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ณ ส านักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ข้างหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ ๖๐๐๔๐๑ นางสาวปิยรัตน์ ไกรนรา  

๒ ๖๐๐๔๐๒ นางสาวพัชราภรณ์ รัตนานก  

๓ ๖๐๐๔๐๓ นางสาวพัชราภรณ์ สมทรง  

๔ ๖๐๐๔๐๔ นางสาวอาริยา ละอองทอง  

๕ ๖๐๐๔๐๕ นางสาวฟาโรซ่า สิทธิมนต์  

๖ ๖๐๐๔๐๖ นายศรราม แก้วตาทิพย์  

๗ ๖๐๐๔๐๗ นายศุภวัฒน์   หิรัญรัตน์  

๘ ๖๐๐๔๐๘ นางสาวจิราพร ช่วยด้วง  

๙ ๖๐๐๔๐๙ นางสาวนันทพร วณิชมาศ  

๑๐ ๖๐๐๔๑๐ นางสาวสุนิสา เพ็ชรเรือนทอง  

๑๑ ๖๐๐๔๑๑ นางสาวจริยา ทิพย์อักษร  

๑๒ ๖๐๐๔๑๒ นายสุขสันต์ บุญทวี  

๑๓ ๖๐๐๔๑๓ นางสาวจันติมา การะพงศ์  

๑๔ ๖๐๐๔๑๔ นางสาวรพีพรรณ อินแก้ว  

๑๕ ๖๐๐๔๑๕ นางสาวณภัทร ห่อหุ้ม  

๑๖ ๖๐๐๔๑๖ นางสาวรจนา ประดู่  

๑๗ ๖๐q๔๑๗ นางสาวชัชชฎา สิทธิรักษ์  

๑๘ ๖๐๐๔๑๘ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขรักษา  

๑๙ ๖๐๐๔๑๙ นางสาวพรเพ็ญ ไชยผล  

๒๐ ๖๐๐๔๒๐ นายจารุภัฎ ศรีสุวรรณ์  

๒๑ ๖๐๐๔๒๑ นางสาวณภัชศภร ฐานญาพัฐ  

๒๒ ๖๐๐๔๒๒ นางสาววราภรณ์ คงจันทอง  

๒๓ ๖๐๐๔๒๓ นายอนุชาติ สงช่วย  

๒๔ ๖๐๐๔๒๔ นางสาวสุภาพร แก้วประสิทธิ์  

๒๕ ๖๐๐๔๒๕ นางสาวนิศากร วุฒิมาคุณ  

 



  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๒๖ ๖๐๐๔๒๖ นางสาวกษมาพร ทองสีนุช  

๒๗ ๖๐๐๔๒๗ นางสาวธัญชนก อนุเคราะห์กุล  

๒๘ ๖๐๐๔๒๘ นางสาวนิภา มากเพ็ง  

๒๙ ๖๐๐๔๒๙ นางสาวอรุณกมล แป้นจ ารัส  

๓๐ ๖๐๐๔๓๐ นางสาวกิตติยาภรณ์ ปล้องบรรจง  

๓๑ ๖๐๐๔๓๑ นางสาวมานิสา บุญแก้ว  

๓๒ ๖๐๐๔๓๒ นายวรวิช   กีรติคุณ  

๓๓ ๖๐๐๔๓๓ นางสาวอลิสา หนูจีน  

๓๔ ๖๐๐๔๓๔ นางสาวไอรดา สังข์ทอง  

๓๕ ๖๐๐๔๓๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยา กองสุวรรณ  

๓๖ ๖๐๐๔๓๖ นางสาวจันฤดี สมบันดาล  

๓๗ ๖๐๐๔๓๗ นายสุธินันท์ วิจิตร  

๓๘ ๖๐๐๔๓๘ นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง  

๓๙ ๖๐๐๔๓๙ นางสาวศิริรัตน์ ทิพย์รองพล  

๔๐ ๖๐๐๔๔๐ นางสาวอัญญาณี บัวขาว  

๔๑ ๖๐๐๔๔๑ นางสาวอิงฟ้า น้ าเพช็ร  

๔๒ ๖๐๐๔๔๒ นายกิตติศักดิ์ ปานิยัง  

๔๓ ๖๐๐๔๔๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุษา อินวรรณะ  

๔๔ ๖๐๐๔๔๔ นางสาวพรเพ็ญ ปราบปราม  

๔๕ ๖๐๐๔๔๕ นายสุรวิชญ ์ เรือนจันทร์  

๔๖ ๖๐๐๔๔๖ นางสาวนัฐวด ี พรหมรักษ์  

๔๗ ๖๐๐๖๔๗ นางสาวจิรวรรณ ช่วยสม  

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 


