
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 

 
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ

ของจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  นั้น 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑.  ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป      จ านวน  10  อัตรา     . 
   ๑.๑  นางพิมพร   แสงจันทร์ 
   ๑.๒  นางเรณู    รอดรัตน์ 
   ๑.๓  นายสมพร  เขาบาท 
   ๑.๔  นายเกียรติศักดิ์  ชลธาร 
   ๑.๕  นายปฐมพร  นาคเกลี้ยง  
   ๑.๖  นายถาวร  แสงศรีจันทร์ 
   1.7  นายศราวุฒิ  ทองเดช 
   1.8  นายอธิวัฒน์  คงอ่อนศรี 
   1.9  นายชินวัตร  แสงจันทร์ 
   10  นายทวิช  สนธิวรรณ 

๒.  ช่างฝืมือโลหะ         จ านวน  ๑  อัตรา      
   ๒.๑  นายสายัณต์   กกแก้ว  

๓.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน  ๒  อัตรา 
๓.๑  นายเอกพจน์   แก่นเมือง 
๓.๒  นางสาวภาณินี   ช่วยม ี

        ส ารองล าดับที่ 
   1. นางสาวพิชญ์ธิดา  บุญวิชยั 
   2. นางสาวรจนา  จันทร์ฝาก 

 ๔.  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์     จ านวน  2  อัตรา 
๔.๑  นายโรจอภัย    นาพอ 
๔.๒  นายสาธิต     ชูแก้ว 

 

 



 ๕.  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด   จ านวน  2  อัตรา 
   ๕.๑  นายประดิษฐ์     ปะวะโข 
   5.2  นายพีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 

 ๖.  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม   จ านวน  4  อัตรา 
   ๖.๑  นายสุรชัย  แสงล าป า 

  ๖.๒  นายก่อสา  หลงเอ 
  6.3  นายธีระวัฒน ์ รัตนตรัง 
  6.4  นายทวีศักดิ์ กิ่งเกาะยาว 

 7.  ผู้ปฏิบัติงานเกษตร      จ านวน  1  อัตรา 
   7.๑  นายสวน  แสงศรีจันทร์ 

                8.  พนักงานขับรถขยะ    จ านวน 1 อัตรา 

     8.1  นายบุญเจริญ   ร าภา 

        9.  พนักงานขับรถยนต์    จ านวน   7 อัตรา 
   9.1  นายกิตติพงษ ์ แซ่ลิ้ม 
   9.2  นายชานนท์ เพชรคง 
   9.3  นายสัญญา  แสงศรีจันทร์ 
   9.4  นายชัยวุฒิ  ทองฤทธิ์ 
   9.5  นายสุรศักดิ์  หัวหิน 
   9.6  นายอุเส็น  หมาดหมีน 
   9.7  นายธรรมศักดิ์ ศิลาสิทธิ์ 
         ส ารองอันดับที่ 

   1. นายสกุล  ค ามณี 

        10.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   จ านวน   8  อัตรา 
   10.1  นายศุภกิจ แท่นพิทักษ ์
   10.2  นายจ านาญ  เมตตาจิตร 
   10.3  นายสิทธินนท์ อ่อนชาติ 
   10.4  นายศตวรรษ สังคะดี 
   10.5  นายสมบูรณ์ สมันหลี 
   10.6  นายสมศักดิ์ มั่นซิ้ว 
   10.7  นายไกรสร พิทักษ์แท้ 
   10.8  นายยงยุทธ ศิริรัตนเจริญ 
         11.  พนักงานท าความสะอาดอาคาร  จ านวน  8 อัตรา 
   11.1  นางนฤมล รักษาจิตร 
   11.2  นางสาวนันทพร เขียดเขียว 
   11.3  นางมาลี  ขาวคง 
   11.4  นางสาวเนตยา ทองโอ 
   11.5  นางยุพิน  รักษาจิตร 
   11.6  นางสาวภัทรลดา กิ่งเกาะยาว 



   11.7  นางศรีน้อย บี้หนู 
   11.8  นางอ้ัม  ขุนทอง 
                 12.  เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักนักศึกษา   จ านวน  5 อัตรา 
   12.1  นางสาวนิรัชพร เปลี่ยนเพศ 
   12.2  นางสาววัลภา บุญยัง 
   12.3  นายอาบีดีน มาลียัน 
   12.4  นางสาวนภสร จันทจิตร 
   12.5  นางสาวภัสสินันท์ คงมีสุข 
               ส ารองล าดับที ่
   1.  ว่าที่ร้อยตรีอรุณ หล าชู 
   2.  นายอมรเทพ  จินดาแก้ว 
                 13.  พนักงานท าความสะอาด (หอพัก)   จ านวน  8 อัตรา 
   13.1  นางศิริลักษณ์     บุญญา 
   13.2  นางตีนะ      มาดโอสถ 
   13.3  นางสาวจ๊ะ     หัสสาคร 
   13.4  นางสาวกรณ์วิกาณ์    ห้าหยัง 
   13.5  นางจุฑามาศ            รักษาจิตร 
   13.6  นางมาลี                 สันหยี 
   13.7  นางโสภี       ห้าหยัง 
   13.8  นางรัชดาวรรณ      หัสสาคร 

ทั้ งนี้ ผู้ ผ่ านการคัด เลือกจะต้องมาท าสัญ ญาจ้ างโดยน าเงินสด  จ านวน  5  % ของค่ าจ้ างทั้ งหมด 
เพ่ื อ ค้ าป ระกั น สั ญ ญ า  ใน วัน ที่   1  ตุ ล าค ม    2 5 6 3   เวล า  0 8 .3 0  น .   ณ  ห น่ ว ย พั ส ดุ 
งานบริหารกิจการทั่ วไป อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมน าส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขาสิเกา 1 ฉบับ  

  หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง ถือว่าสละสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 

    ประกาศ  ณ       กันยายน   2563 

      

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์   สงรักษ์) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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