


แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเขาทํางานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน/ประเภท/รายชื่อ 

ตําบลปะเหลียน จํานวน  ๒๗  คน 

ประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๔ คน 

๑. นางสาววราพร ขันเงิน 

๒. นางราตรี พิชัยรตัน 

๓. นายสุรยิา หยังหลัง 

๔. นางสาววรางคณา พรมอวน 

๕. นายธัชชัย แตงสวน 

๖. นางสลินญา คงเอียด 

๗. นายอนันตชัย พุมเกลี้ยง 

๘. นางสาวเจนจิรา หวานขันธ 

๙. นางสาวเจนจิรา คงสง 

๑๐. นางรัชนี ทองรอง 

๑๑. นางสาววัญนิภา สุทธาภิรมย 

๑๒. นายวรฉัตร เยื้องยุก 

๑๓. นางสาวม่ิงขวัญ อําไพ 

๑๔. นางสาวปยธิดา  บัวใหญ 

บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๓ คน 

๑. นางสาวสุภาพร จันทนพันธ 

๒. นายภานุมาศ พูลสวัสดิ๋ 

๓. นางสาวธัญสินี เตชวันโต 

๔. นายธวัชชัย เสียมไหม 

๕. นางสาวธัญธิดา เลี้ยงรัตนกุล 

๖. นายตะวัน ชั้นวิริยะกุล 

๗. นางสาวนัฐชา ศรีสวัสดิ์ 

๘. นายชัชวลา บุณโยดม 

๙. นางสาวศุภกานต แซหมั่น 

๑๐. นางสาววิภาวรรณ สุขจอง 

๑๑. นางสาวสุทธิดา คงเกลี้ยง 

๑๒. นางสาวปรมาภรณ กังแฮ 

๑๓. นางสาวทิพยสุดา กังแฮ 



 

ตําบลบางหมาก  จํานวน ๑๗  คน 

ประชาชนทั่วไป จํานวน ๖ คน 

๑. นางสาวปทมาวดี แกวพิทักษ 

๒. นางพันทิพา วงษมาก 

๓. นางสาวจิรวรรณ โสะพันธ 

๔. นางรุงทิพย จิโรจนกุล 

๕. นางรัตนา อุตตสุรดี 

๖. นางสาวน้ําตาล สันขาว 

บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๑ คน 

๑. นางสาวณัฐณชิา ศรีออน 

๒. นางสาวเจนจิรา มุขแสง 

๓. นางสาวผกาสินี กาหยี 

๔. นางสาวศิริรัตน สุวรรณโณ 

๕. นางสาวกัญญาณัฐ เจริญรักษ 

๖. นางสาวสุธิตรา หะจิ 

๗. นายพีระวัฒน  บุญเดช 

๘. นายสรายุทธ ชัยจินดา 

๙. นางสาวปุญชรัสมิ์ โปซิว 

๑๐. นายอภิเชษฐ บูรณชะนะ 

๑๑. นายนนทพัทธ พลิพันธ 

 

ตําบลหาดสําราญ จํานวน  ๒๐ คน 

ประชาชนทั่วไป จํานวน  ๙  คน 

๑. นางสาวพัชราภรณ ใจบุญ 

๒. นายบุญรอด ใจบุญ 

๓. นางมลิวรรณ บุญขันธ 

๔. นางชลดา สามทอง 

๕. นางสาวกนิษฐา งูตูล 

๖. นายวินัย มลยงค 

๗. นางอาภรณ ใจบุญ 

๘. นางสาวชฎารัตน สิงหอินทร 

๙. นางสาวพรพรรณ ดําทับ 

บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๑  คน 

๑. นางสาวเบญจวรรณ บูรณเบน 

๒. นางสาวศิริพร ปราบเสร็จ 



๓. นางสาวสกุลรัตน ไกรแสง 

๔. นางสาวจารุณี ใจบุญ 

๕. นางสาววนิดา ปราบเสร็จ 

๖. นางสาวสุดารัตน หมั่นกิจ 

๗. นางสาวสิมิลัน พรมวงษ 

๘. นางสาวสลิลทิพย หมาดหลู 

๙. นางสาวศศิวิมล งตูลู 

๑๐. นางสาวณฐัวดี เมงเอียด 

๑๑. นางสาวอดิวรรณ ทิพยอักษร 

 

ตําบลทุงกระบือ จํานวน  ๑๖  คน 

ประชาชนทั่วไป จํานวน ๘ คน 

      ๑.  นางแชม เพ็ชรจันทร 

      ๒.  นางสาวจรีณา ฮั้นเย็ก 

      ๓.  นายณัฐวุฒิ แกวฉาง 

      ๔.  นางสาวพัชนิตา ฮั้นเย็ก 

      ๕.  นางสาวเรืองรอง กังแฮ 

      ๖.  นางสาวซิน ฮั้นเย็ก 

      ๗.  นายณฐักัลป มะสุนี 

      ๘   นายวชิชาธร  สายัณ 

บัณฑิตจบใหม จํานวน ๘ คน 

      ๑. นางสาวอภิสรา เส็นจาง 

      ๒. นายทวีศักดิ์ แซโง 

      ๓. นางสาวเกวลิน เพ็งเทพ 

      ๔. นางสาวนริศา คงชาติ 

      ๕. นางสาวมนทิรา ปนใย 

      ๖. นายกิตติชัย เพ็งเทพ 

      ๗. นางสาวจรัญญา หะหมาน 

      ๘. นางสาวโสริยา แปนนวล 

 

ตําบลละมอ จํานวน  ๑๗  คน 

ประชาชนทั่วไป จํานวน ๗  คน 

      ๑.  นางสาวพรพิมล คีรีรัตน 

      ๒.  นางสาววาสนา นิตมา 

      ๓.  นางสาวธารารตัน ภิรมยทอง 

      ๔.  นางสาวกาญจนา จันทนา 



      ๕.  นางสาววรรณธิดา อินเรือง 

      ๖.  นายเจษฎา จันทนา 

      ๗.  นายจารุกิจ สีดํา 

บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๐  คน 

     ๑. นางสาวศุภกานต ชัยเพชร 

     ๒. นางสาวศุภรชัฎา ราศี 

     ๓. นางสาวณัฎฐธิดา โออินทร 

     ๔. นางสาวกัญญาภัค ชวยทอง 

     ๕. นางสาวลักษณพร คงบัน 

     ๖. นางสาวกันยารัตน เส็นแหละ 

     ๗. นางสาวพจนารถ แกวสียง 

    ๘. นางสาวศรินยา ชูสิงห 

    ๙. นางสาวนินภสร จิตราวุธ 

   ๑๐. นางสาวนิศากร  นุนใหม 

 

 

 


