
 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 
      

  ดัวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ
ของจ้างเหมาบริการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  3 เมษายน 2560 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2560 จ านวน  69 อัตรา ไปแล้ว นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 

สังกัดส านักงานวิทยาเขตตรัง ประจ างานบริหารนโยบายและแผน 
1. พนักงานท าความสะอาด (อาคาร) 

1.1. นางสาวฟอง บี้หนู 
1.2. นางศรีน้อย บี้หนู 
1.3. นางปัทมา อาจหาญ 
1.4. นางสาวนันทพร เขียดเขียว 
1.5. นางนิต เขาบาท 
1.6. นางสาวภัทรลภา กิ่งเกาะยาว 
1.7. นางปนัดดา วันมุสา 
1.8. นางโสภา ทองเพชร 
1.9. นางสาวอ้ัม ขุนทอง 
1.10. นางสาวจิราวรรณ วงค์ประเสริฐ 
1.11. นางมะณีย์ นวลศรี 
1.12. นางสาวสมนึก ทองข าดี 
1.13. นางมาลี ขาวคง 
1.14. นางนฤมล รักษาจิตร 

2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป    
2.1 นางสงวน   กลับใหม่ 
2.2 นางสาวอภิณห์พร   ชูเสน  

3. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม    
  3.1 นายอุดม วังหิน 
  3.2 นายทวีศักดิ์ กิ่งเกาะยาว 
  3.3 นายชยินทร์ กันภัย 
  3.4 นายนันทศักดิ์ ทองข าด ี
  3.5 นายวันชัย เกิดผล   ส ารองล าดับที่ 1  ระยะเวลาสามเดือน 



4. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร(อาคาร)   
4.1 นายเติมศักดิ์   แสงศรีจันทร์ 

  4.2 นายอนัน เซ่งซิน 

  5. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ 
   5.1 นายสาธิต  ชูแก้ว 
   5.2 นายโรจอภัย   นาพอ 

6. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
6.1 นายวัชระ   ช่วยธานี 

7. พนักงานขับรถขยะ    
 7.1 นายบุญเจริญ  ร าภา 

8. พนักงานขับรถเครื่องกล   
 8.1 นายพยุงศักดิ์   ชูเสียงแจ้ว 

9. ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 
 9.1 นายประดิษฐ์  ปะวะโข  
 9.2 นายปฐม   พงษ์แพทย์   

10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 10.1 นายพูลพัฒน์ แสงสีจันทร์ 
 10.2 นายประเสริฐ นนทวงศ์ 
 10.3 นายสหัส ชัยพล 
 10.4 นายอภิวัฒน์ ชูชัยศรี 
 10.5 นายภานุวัฒน์ ช่วยธานี 
 10.6 นายภูริชภณ ขาวผ่อง 
 10.7 นายย้อย หยีหาสัน 
 10.8 นายสมศักดิ์ หยีสัน 
 10.9 นายจ านาญ เมตตาจิตร 
 10.10 นายชัยกร นิลหัสรังสี 
 10.11 นายสุวิทย์ หยีสัน 
 10.12 นายยงยุทธ ศิริรัตน 
 10.13 เจริญนายมรุชัย ภัตศรี 



11. พนักงานขับรถ    
11.1 นายสุรศักดิ์ หัวหิน 
11.2 นายวิสันต์ สิทธิฤทธิ์ 
11.3 นายชานนท์ เพ็ชรคง 
11.4 นายสัญญา แสงสีจันทร์ 
11.5 นายชัยวุฒิ ทองฤทธิ์ 
11.6 นายอุเส็น หมาดหมีน 
11.7 นายอภิชาติ แก้วสว่าง    ส ารองล าดับที่ 1 ระยะเวลาสามเดือน 

ประจ างานบริหารกิจการนักศึกษา (หอพัก)    
๑. พนักงานท าความสะอาด(หอพัก)  

1.1 นางตีนะ มาดโอสถ 
1.2 นางศิริลักษณ์ บุญญา 
1.3 นางโสภี ห้าหยัง 
1.4 นางกรวิกาณ์ ห้าหยัง 
1.5 นางกรวิวรรณ์ บุญญา 
1.6 นางสาวจ๊ะ หัสสาคร 
1.7 นางมาลี สันหยี 
1.8 นางรัชดาวรรณ หัสสาคร 

ประจ างานบริหารวิชาการและวิจัย    
1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ภาษา 

1.1 นางสาวชญาดา  รักรู้ 

 สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
1.2 นายสุทิน  เพชรดี 
1.3 นางภู  เพชรดี 
1.4 นายชินวัตร  แสงจันทร์ 
1.5 นายชูชาติ  ตรงบาตัง 
1.6 นางสาวพิมพร  แสงจันทร์ 
1.7 นางสาวณัฐกานต์  บ ารุงหม้อ 
1.8 นายศุภกร สิงห์แก้ว 

2. ผู้ปฏิบัติงานประมง    
2.1 นางสาวมนตรี  ปิ่นภักดี 
2.2 นางอัญชลี   ธรรมเนียม 

3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์    
3.1 นายศราวุฒิ  ทองเดช 



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา   พราหมณ์ชูเอม) 
    รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

4. มัณฑนากร  
4.1 นายไชยเชษฐ์   ช่วยธานี  

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว  

1.1 นางสาวหทัยภัทร  นุ่มผ่อง 

2. เจ้าหน้าที่ประจ าครัวกินรี 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านคัดเลือกรายงานตัวและท าสัญญาจ้างโดยน าเงินสด  จ านวน 5 % ของค่าจ้าง 
6 เดือน เพ่ือค้ าประกันสัญญามนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ  งานการคลัง 
อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมน าส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับตามต าแหน่งดังนี้ 

สังกัดส านักงานวิทยาเขตตรัง 
1. พนักงานท าความสะอาด(อาคาร), ผู้ปฏิบัติงานเกษตร,  จ านวน 2,160 บาท/คน 
 พนักงานท าความสะอาด(หอพัก), เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, 

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์, เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  
ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป  

2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                  จ านวน  2,370 บาท/คน 
3. พนักงานขับรถขยะ            จ านวน  2,862 บาท/คน 
4. พนักงานขับรถเครื่องกล, พนักงานขับรถ จ านวน 3,060 บาท/คน 
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 2,340 บาท/คน 
6. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ภาษา           จ านวน  4,152 บาท/คน 

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว         จ านวน  4,152 บาท/คน 

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป             จ านวน 2,505 บาท/คน 
2. ผู้ปฏิบัติงานประมง             จ านวน 2,505 บาท/คน  
3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์             จ านวน 2,505 บาท/คน 
4. มัณฑนากร                               จ านวน 2,505 บาท/คน 

  หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง ถือว่าสละสิทธิ์จากการสิบคัดเลือกครั้งนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่       มีนาคม  พ.ศ.  2560 

      

 


