
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2563 
 **************** 

                                                                                                                                                       

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่    
9  กันยายน 2563   รับสมัครบุ คคลเพ่ื อการสรรหาและการเลื อกสรรเข้ า เป็ นลู กจ้ างชั่ วคราว                 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 แล้วนั้น  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา      
และการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกสรรดังนี้ 
   1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
   2. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา    
และการเลือกสรรมาในวันสอบ และต้องวางบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร       
ไว้บนโต๊ะ ขณะที่ท าการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวกรรมการก ากับห้องสอบ         
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาต
ให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้ 
   3. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องไปถึงสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร   
ก่อนเวลาเริ่มด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร  ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน 15 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
   4. ผู้ เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการ    
ก ากับห้องสอบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการสรรหาและการเลือกสรรโดยเคร่งครัด 
   5. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรในวิชาใดวิชาหนึ่ง หากท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา    
จะออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 นาที นับตั้งแต่เริ่มท าข้อสอบและจะต้อง    
ออกห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความร าคาญแก่ผู้ที่ก าลัง
ท าการสอบ 
   6. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสรร        
ไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น 
    7. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 

 
 

8. ผู้เข้ารับ... 
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      8. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ 2B ในการท า
ข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรค านวณ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด         
ในห้องสอบ ห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบ        
โดยเด็ดขาด 
 
   ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการสอบแข่งขันภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่การ
สอบแข่งขันภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ในวันที่ 25 กันยายน 2563 
 
    ประกาศ   ณ  วันที่  21   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
          (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
           รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
                    ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เลขที่ต าแหน่ง  032031  
สถานที่สอบ ห้อง IT 31  ชั้น 3  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบวันที ่ 23  กันยายน  2563 
เริ่มสอบเวลา  09.00 น. 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1  0346001 นางสาวปาลีนันท์ ศรีทวี   
2  0346002 นางสาวจันทร์ธิดารัตน์ แก้วแท้   
3  0346003 นางสาวธนาวดี นราอาจ   
4  0346004 นางสาวธัญพิชชา รัตนบุรี   
5  0346005 นางสาวพนิดา ฉิมพลี   
6  0346006 นางสาวกนกลักษณ์ แดงสกุล   
7  0346007 นางสาวอารยา ช่อผูก   
8  0346008 นางสาวบุษรา จันทร์อุดม   
9  0346009 นางสาวนนธิรา ไม้เรียง   

10  0346010 นางสาวศศิกร  พูนแก้ว   
11  0346011 นางสาวศุภพร ชมบุญ   
12  0346012 นายกรกช โกศล   
13  0346013 นางสาววารุณี  ทองรักจันทร์   
14  0346014 นางสาวเพ็ญวดี  เพชรชนะ   
15  0346015 นางสาวนฤนาท  จันทร์อินทร์   
16  0346016 นางสาวณัฐฌาน์ ใจกระจ่าง   
17  0346017 นางสาวกรองทอง ซีบังเกิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร  
บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เลขที่ต าแหน่ง  032031  
สถานที่สอบ ห้อง IT 32  ชั้น 3  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบวันที ่ 23  กันยายน  2563 
เริ่มสอบเวลา  09.00 น. 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
18  0346018 นางสาวปาตีเมาะ วาเฮง   
19  0346019 นางสาวอนิสษา ไชยรัตน์   
20  0346020 นางสาวสวรรยา  มีสิน   
21  0346021 นางสาววลัยภรณ ์ หนูเนตร   
22  0346022 นางสาวกุลธิดา  ช่วยบ ารุง   
23  0346023 นางสาวศศิตรา เหล็มหมาด   
24  0346024 นายนลธวัช  เพียรดี   
25  0346025 นางสาวอภิญญา  พาลีกันท์   
26  0346026 นางสาวญาสุมิน ช่อม่วง   
27  0346027 นางสาววชิรญาณ์  สุขคง   
28  0346028 นางสาวกมลพรรณ เนาวพันธ์   
29  0346029 นางสาวสรัสวันต ์ อมรกล   
30  0346030 นางสาวนลินี เพชรอาวุธ   
31  0346031 นางสาววัลทณี  แก้วคง   
32  0346032 นางกัญญารัตน์ ทวีสุข   
33  0346033 นางสาวนารีรัตน์ มุนีจักร์   
34  0346034 นางสาวทิพกัญญา แสงแก้วสุข   

 


