
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ 

 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  จํานวน ๔๐  คน 

.................................................... 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีโครงการจางเจาหนาท่ีโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  จํานวน  ๔๐  คน  ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่  
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕  นั้น  
  จางเจาหนาที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  
จํานวน  ๔๐  คน  ตั้งแตวันที่   ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕  ผูไดรับการ
คัดเลือกเสนอราคาจาง  รวมจํานวนเงิน  1,440,000  บาท  (หนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน)  รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ท้ังปวง  ประกอบดวยผูรับจาง
ดังตอไปนี้   

1.  ตําบลปะเหลียน  จํานวน  8  คน  ประกอบดวย 
 ประชาชนทั่วไป  จํานวน  ๔  คน  

1) นางสาวมิ่งขวัญ อําไพ 
2) นางสาวเจนจิรา หวานขันธ 
3) นางรัชนี ทองรอง 
4) นายธัชชัย  แตงสวน 

 สํารอง 
          นางสลินญา คงเอียด                    สํารองลาํดับที่ 1 
          นางราตร ี พิชัยรตัน                     สํารองลําดับที่ 2 
บัณฑิตจบใหม  จํานวน  ๔  คน 

1) นายชัชวลา บุณโยดม 
2) นางสาวทิพยสุดา กังแฮ 
3) นางสาวสุภาพร จันทนพันธ 
4) นางสาวศุภกานต แซหมั่น 

                สํารอง 
       นายธวัชชัย เสียมไหม                สํารองลําดับท่ี  1 
                          นายภานุมาศ พูลสวัสดิ๋              สํารองลาํดับที่  2 
 
 
 
 
 



 
 

    2.  ตําบลบางหมาก  จํานวน  ๘  คน 
   ประชาชนทั่วไป  จํานวน  ๔  คน     

1) นางรัตนา อุตตสุรดี 
2) นางรุงทิพย จิโรจนกุล 
3) นางสาวปทมาวดี แกวพิทักษ 

4) นางสาวน้ําตาล สันขาว 

   บัณฑติจบใหม  จํานวน  ๔  คน 
๑)  นายพีระวัฒน  บุญเดช 

๒) นางสาวเจนจิรา มุขแสง 

๓) นางสาวกัญญาณัฐ เจริญรักษ 
๔) นางสาวณัฐณิชา ศรีออน 

             สํารอง 
           นางสาวผกาสิน ีกาหยี               สํารองลําดับท่ี  1 

                    นายนนทพัทธ พลิพันธ              สํารองลําดับที่  2 

3. ตําบลหาดสําราญ  จํานวน  8  คน 
ประชาชนทัว่ไป  จํานวน  4  คน 
1) นางสาวกนิษฐา งูตูล 

2) นางสาวชฎารัตน สิงหอินทร 
3) นางสาวพัชราภรณ ใจบุญ 

4) นางชลดา สามทอง 

              สํารอง 
     นายวินัย  มลยงค                  สํารองลําดับที่  ๑ 

     นางอาภรณ   ใจบุญ               สํารองลําดับที่  ๑ 

บัณฑติจบใหม  จํานวน  ๔  คน 
1.) นางสาวสิมิลัน พรมวงษ 

2.) นางสาวจารณุี ใจบุญ 

3.) นางสาวสลิลทิพย หมาดหลู 

4.) นางสาวศิริพร ปราบเสร็จ 

4. ตําบลทุงกระบือ  จํานวน  ๘  คน 
ประชาชนทั่วไป  จํานวน  4  คน 
1) นางแชม เพ็ชรจันทร 
2) นางสาวซิน ฮั้นเย็ก 
3) นายณัฐกัลป มะสุนี 

4) นางสาวจรีณา ฮั้นเย็ก 

สํารอง 
      นางสาวพัชนิตา ฮั้นเย็ก            สํารองลําดับที่  ๑ 

      นายณัฐวุฒิ แกวฉาง                สํารองลําดับที่  ๒ 



 

 
บัณฑติจบใหม  จํานวน  ๔  คน 
๑) นางสาวจรัญญา หะหมาน 

๒) นางสาวโสริยา แปนนวล 

๓) นายกิตติชัย เพ็งเทพ 

๔) นางสาวอภิสรา เส็นจาง 

สํารอง  
      นางสาวนริศา คงชาติ              สํารองลําดับท่ี  ๑ 

      นางสาวมนทิรา ปนใย              สํารองลําดับท่ี  ๒ 

5. ตําบลละมอ  จํานวน  8  คน 
ประชาชนทั่วไป  จํานวน  4  คน 
1) นางสาววรรณธิดา อินเรือง 
2) นางสาวกาญจนา จันทนา 
3) นางสาววาสนา นิตมา 

4) นางสาวธารารัตน ภิรมยทอง 

บัณฑติจบใหม  จํานวน  ๔  คน 
1) นางสาวนิศากร  นุนใหม 

2) นางสาวศุภรชัฎา ราศี 

3) นางสาวกัญญาภัค ชวยทอง 

4) นางสาวณัฎฐธิดา โออินทร 

สํารอง 
 นางสาวกันยารัตน เส็นแหละ     สํารองลําดับที่  ๑ 

      นางสาวลักษณพร คงบัน          สํารองลําดับที่  ๒ 

       ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕     

เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง  

       เอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการรายงานตัวและจัดทําสัญญาจางเหมาบริการ ดังนี้ 

       ๑. กรณีผูผานการคดัเลือกเปนประชาชนทั่วไป 

 ๑) บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๓) สําเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๔) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย ที่ชื่อบัญชีตรงกับ     

     ชื่อของผูที่ไดรับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จํานวน ๒ ฉบับ 

           ๕) อากรแสตมป จํานวน ๒๗ บาท 

 

 

 



 

  ๒. กรณีผูผานการคัดเลือกเปนบัณฑติจบใหม 

      ๑) บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 

      ๒)  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๓)  สําเนาคณุวุฒิการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๔)  สําเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๕)  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย ประเภทออมทรัพย ที่ชื่อบัญชีตรงกับ    

     ชื่อของผูที่ไดรับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๖) อากรแสตมป จํานวน ๔๕ บาท 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

                                                                (ผูชวยศาสตราจารยนเรศ  ขวัญทอง) 

                                                            รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน 

                                                      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

 


