ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานวิทยาเขตนครีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
........................................
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส านั กงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
ชั่ ว คราว สั ง กั ด ส านั ก งานวิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๔ ได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวนที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลื อ กสรรมาในวั น สอบ และต้ อ งวางบั ต รประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รเข้ ารั บ การสรรหาและการ
เลือกสรรไว้บนโต๊ะ ขณะที่มีทาการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใจไม่มีบัตรประจาตัว
ผู้สมัครกรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่
จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแลัว จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้
๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดาเนินการคัดเลือก
ตามสมควร ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานที่คัดเลือก หลังจากดาเนินการคัดเลือกไปแล้ว
๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ผู้เข้ารับ การคัดเลือกต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรร หากทาข้อสอบและเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้ องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทาข้อสอบและจะต้องออกห่าง
จากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่
ผู้ที่กาลังทาการสอบ
๖. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสารในวิชาใด จะไม่ได้
รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น
๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๘. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปการณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาสีน้าเงิน -สีแดง ไม้บรรทัด
เครื่องคิดเลข ในการทาข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในห้ อง
สอบ ห้ามนาข้อสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุก ชนิดออกนอกห้อง
สอบโดยเด็ดขาด
/ทั่งนี้....

-๒ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการสอบแข่งขัน ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบการ
แข่งขัน ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. สังกัด สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สถานที่สอบ อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๔
สอบวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป.
ลาดับ
ที่
1

เลขประจาตัวสอบ
03551001

ชื่อ - สกุล
ว่าที่รอ้ ยตรีชนินท์ แซ่เอีย้ ว
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัด สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สถานที่สอบ ห้องประชุมวิธานสันติ
สอบวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เลขประจาตัวสอบ
๐๓๕๕๐๐๑
๐๓๕๕๐๐๒
๐๓๕๕๐๐๓
๐๓๕๕๐๐๔
๐๓๕๕๐๐๕
๐๓๕๕๐๐๖
๐๓๕๕๐๐๗
๐๓๕๕๐๐๘
๐๓๕๕๐๐๙
๐๓๕๕๐๑๐
๐๓๕๕๐๑๑
๐๓๕๕๐๑๒
๐๓๕๕๐๑๓
๐๓๕๕๐๑๔
๐๓๕๕๐๑๕
๐๓๕๕๐๑๖
๐๓๕๕๐๑๗
๐๓๕๕๐๑๘
๐๓๕๕๐๑๙
๐๓๕๕๐๒๐
๐๓๕๕๐๒๑
๐๓๕๕๐๒๒
๐๓๕๕๐๒๓

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตน์ตวรรณ กรีทอง
นางสาวสุภาวดี แก้วอารีย ์
นายสิทธิโชค พลเทพ
นางสาวปุณยนุช อุสาหกิจ
นางสาวสัณห์ฤทัย แซ่ลมิ่
นางสาวชุตาภรณ์ หนูแก้ว
นายสมโชค ชัยเพชร
นางสาวเอลียาห์ ทองทา
นางนาตยา คงทอง
นางสาวญาสุมินทร์ เหล่าทอง
นางสาวจิรวัฒนา พุม่ ด้วง
นางสาวฐิ ตกิ ิตติ์ คงเอียด
นางสาวชมพูนทุ ช่วยพิทกั ษ์
นายธนัฐพงศ์ ชื่นสุวรรณ
นางสาวจิรฐั ิ พร เขีย้ วแก้ว
นางสาวปาริฉตั ร มาศเมฆ
นางสาวอภิญญา พาลีกนั ท์
นางวิภาวี สุวรรณโชติ
นางสาวศุนนั ต์ธิดา พรหมจรร
นายธีระ พรหมช่วย
นางสาวเครือทิพย์ สีสวิ ้
นางสาววิรยิ าภรณ์ ศรีสขุ ใส
นางสาวชฎาภรณ์ บริเพชร

หมายเหตุ

