
 

 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

สังกัดส านักงานวิทยาเขตนครีธรรมราช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
........................................  

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช       
ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔ ได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่            
๔  มกราคม  ๒๕๖๕ ถึงวนที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๕ แล้วนั้น  
        
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ

เลือกสรรมาในวันสอบ  และต้องวางบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรไว้บนโต๊ะ  ขณะที่มีท าการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใจไม่มีบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครกรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่
จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแลัว  จึงอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกได้ 

๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มด าเนินการคัดเลือก
ตามสมควร   ผู้สมัครท่านใดไปถึงสถานที่คัดเลือก  หลังจากด าเนินการคัดเลือกไปแล้ว  
๑๕  นาที   จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด    

๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากท าข้อสอบและเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มท าข้อสอบและจะต้องออกห่าง
จากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความร าคาญแก่
ผู้ที่ก าลังท าการสอบ 

๖. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสารในวิชาใด จะไม่ได้
รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น 

๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๘. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปการณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาสีน้ าเงิน-สีแดง ไม้บรรทัด 

เครื่องคิดเลข ในการท าข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในห้อง
สอบ ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้อง
สอบโดยเด็ดขาด 

/ทั่งนี้.... 
 



  

-๒- 
 
 

ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบการ
แข่งขัน ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ในวันที่   ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
                                                                       

 
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร) 

                                       รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช        
                                    ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. สังกัด  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
สถานที่สอบ อาคาร ๒ ห้อง  ๒๒๔ 
สอบวันที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๕   

เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป. 
 

 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1  03551001 วา่ที่รอ้ยตรชีนินท ์แซเ่อีย้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัด  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
สถานที่สอบ ห้องประชุมวิธานสันติ 
สอบวันที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๕   
เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1  ๐๓๕๕๐๐๑ นางสาวรตันต์วรรณ กรทีอง   
2  ๐๓๕๕๐๐๒ นางสาวสภุาวดี แกว้อารยี ์   
3  ๐๓๕๕๐๐๓ นายสทิธิโชค พลเทพ   
4  ๐๓๕๕๐๐๔ นางสาวปณุยนชุ อสุาหกิจ   
5  ๐๓๕๕๐๐๕ นางสาวสณัหฤ์ทยั แซล่ิม่   
6  ๐๓๕๕๐๐๖ นางสาวชตุาภรณ ์หนแูกว้   

7  ๐๓๕๕๐๐๗ นายสมโชค ชยัเพชร   

8  ๐๓๕๕๐๐๘ นางสาวเอลยีาห ์ทองทา   
9  ๐๓๕๕๐๐๙ นางนาตยา คงทอง   

10  ๐๓๕๕๐๑๐ นางสาวญาสมุินทร ์เหลา่ทอง   
11  ๐๓๕๕๐๑๑ นางสาวจิรวฒันา พุม่ดว้ง   
12  ๐๓๕๕๐๑๒ นางสาวฐิตกิิตติ ์คงเอียด   
13  ๐๓๕๕๐๑๓ นางสาวชมพนูทุ ช่วยพิทกัษ์   
14  ๐๓๕๕๐๑๔ นายธนฐัพงศ ์ช่ืนสวุรรณ   
15  ๐๓๕๕๐๑๕ นางสาวจิรฐิัพร เขีย้วแกว้   
16  ๐๓๕๕๐๑๖ นางสาวปารฉิตัร มาศเมฆ   
17  ๐๓๕๕๐๑๗ นางสาวอภิญญา พาลกีนัท ์   
18  ๐๓๕๕๐๑๘ นางวิภาวี สวุรรณโชติ   
19  ๐๓๕๕๐๑๙ นางสาวศนุนัตธิ์ดา พรหมจรร   
20  ๐๓๕๕๐๒๐  นายธีระ พรหมชว่ย   
21  ๐๓๕๕๐๒๑ นางสาวเครอืทิพย ์สีสิว้   
22  ๐๓๕๕๐๒๒ นางสาววิรยิาภรณ ์ศรสีขุใส   
23  ๐๓๕๕๐๒๓ นางสาวชฎาภรณ ์บรเิพชร   

    
 


