
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน 

 ครั้งที่ 1/2564 
 **************** 

                                                                                                                                                       

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการสรรหา
และการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคการสอบข้อเขียน
ไปแล้ว นั้น 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อ       
ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  และให้น าเอกสารหลักฐานมายื่นในวันเข้ารับการสอบภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่ง  ดังนี้ 
   1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   2. ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  จ านวน 1 ฉบับ 
   3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcipt)  ซึ่งผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  จ านวน 1 ฉบับ 
   4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
   5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
   6. ใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ฉบับ 
   7. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ านวน 1 ฉบับ 
   8. ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
  9. ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อก ากับ 
ไว้ด้วย 
  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ในแนบท้ายประกาศนี้ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564   
 
    ประกาศ   ณ  วันที่   15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร) 
             รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน 
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ลงวันที่    15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เลขที่ต าแหน่ง  042016  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 

สถานที่สอบ  ห้องประชุม AB 201   ชั้น 2  อาคารส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ต าบลทุ่งใหญ่   อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สอบวันที ่  17   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
เริ่มสอบเวลา   09.00 น.  เป็นต้นไป 

 
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

1 0495001   นางสาวพนิดา  ฉิมพลี   
2 0495004   นางสาวนลินี  เพชรอาวุธ   
3 0495013   นางสาวภาวดี  สุขใส   
4 0495014   นางสาวเสาวลักษณ์  ขวัญกลับ   
5 0495015   นางสาวณัฐวรรณ  รัตนพันธ์   
6 0495017   นางสาวเสาวณีย์  เดชทอง   
7 0495023   นางสาวขวัญจิตร สงแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน 

และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่    15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

 
ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์   คุณวุฒิ ปริญญาตรี 

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 
สถานที่สอบ  ห้องประชุม 1   ชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ต าบลทุ่งใหญ่   อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สอบวันที ่  17   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

เริ่มสอบเวลา   09.00 น.  เป็นต้นไป 
 
 

เลขที่ต ำแหน่ง  262019 
 

-   ไม่มีผู้สอบผ่าน   - 
 
 
 
 

เลขที่ต ำแหน่ง  262022 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 
 

1 
 

2606002   นางสาวธัญพิชชา        รัตนบุรี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน 
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 

  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ลงวันที่    15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เลขที่ต าแหน่ง  262034 คุณวุฒิ ทุกวุฒิ  
สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 

สถานที่สอบ  ห้องประชุม 1   ชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ต าบลทุ่งใหญ่   อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สอบวันที ่  17   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
เริ่มสอบเวลา   09.00 น.  เป็นต้นไป 

 
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

 
1 
 

2609001   นายณัฏฐภัทร     ปรชีา 
  

 
 
 


