
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ                           

สังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จ านวน 61 คน 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  จ านวน 61 คน  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น 

จ้างเจ้าหน้าที่โครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG จ านวน 61 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือก
เสนอราคาจ้าง รวมเป็นเงิน  2,313,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)               รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกอบด้วยผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ 

1. ต ำบลเขำไม้แก้ว  จ ำนวน  7  คน     ประกอบด้วย 
 1.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นางสาวเพ็ญพร  วาราช 
  (2) นางสาวจุฑารัตน์  รายารักษ์ 
  (3) นางสาวสุพรรณี  ท่องวารี 
 1.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นายรณกร  ทองนวล 
  (2) นางสาวณัฏฐ์กุลนันท์  คนคล่อง 
  (3) นางสาวสุทธิชาพร  ทองเหมือน 
  (4) นางสาวนิตา  บัวมีกลิ่น 
  ส ารอง   

(1) นางสาวรสกมล  หมูดหยี 

2. ต ำบลน  ำผุด  จ ำนวน 8 คน      ประกอบด้วย 
 2.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นางสาวบุษรินท์  รุ่งเรือง 
  (2) นางสาวจิรายุ  กิจสุวรรณ 
  (3) นางสาวณัฐธิดา  รุ่งเรือง 
  (4) นายสรชัย  สงสกุล 
 2.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นางสาวสุพรรณิการ์ พรมสังข์ 
  (2) นายศุภกฤต สีสุข 
  (3) นางสาวจิรัชญา กูลเมือง 
  (4) นางสาวกิ่งกมล นิลละออ 
 

ส ารอง... 
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ส ารอง   
  (1) นายกันต์ธร หนูชู  

3. ต ำบลนำโยงเหนือ  จ ำนวน 8 คน      ประกอบด้วย 
 3.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นายณัฐภัทร พิบูลธรรมศักดิ์ 
  (2) นายฆรินทร์ ชันวิจิตร 
  (3) นายภานุวัฒน์ ชูช่วย 
  (4) นางสาวศศิวิมล แท่นมาก  
  ส ารอง  

(1) นายสรวิชญ์ ข าเกลี้ยง 
(2) นางสาวศศิวมล แท่นมาก 

 3.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นายศุภชัย ธรรมโชโต 
  (2) นายอมรเทพ แก้วสอน 
  (3) นางสาวสลิลทิพย์ จงกิจ 
  (4) นายภาณุวัฒน์ นักการรอง 
  ส ารอง  

(1) นายศตนันท์ นาคพล 
(2) นางสาวฐิตาภา สุวรรณวร 

 4. ต ำบลช่อง  จ ำนวน 8 คน      ประกอบด้วย 
 4.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นายไพฑูรย์ นงค์นวล 
  (2) นางชนิสรา จงทอง 
  (3) นายวัชรินทร์ ทองแก้ว 
  (4) นางสาวรัตนมล คงแก้ว 
 4.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นางสาวหทัยรัตน์ ด าจันทร์ 
  (2) นางสาวอารียา กลับเฒ่า 
  (3) นายวัชระ ธรรมโชโต 
  (4) นางสาวอรอนงค์ อภัยพงษ์ 
  ส ารอง  
  (1) นายกัณฑ์ชัย เชี่ยวพิริยะพันธุ์ 
  (2) นายวรพล จิตใจภักดิ์ 

 5. ต ำบลเกำะยำวน้อย จ ำนวน 6 คน      ประกอบด้วย 
 5.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นายอาซิส เเต้มต่อผล 
  (2) นางสาวชญากานต์ ภู่สอาด 
   
 

 5.2 บัณฑิตจบใหม่... 
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5.2 บัณฑิตจบใหม่ 

  (1) นางสาวสุชาวดี ศรีสมุทร์  
  (2) นางสาวภนิตา ถิ่นทะเล 
  (3) นางสาวปนัดดา ฤทธิเดช 
  (4) นางสาวนุจรี เริงสมุทร 
  ส ารอง  
  (1) นายอดิศักดิ์ อินทโชติ 
  (2) นายอดินันท์ ท านากล้า 

 6. ต ำบลย่ำนซื่อ  จ ำนวน 7 คน      ประกอบด้วย 
 6.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นางสาวจิติมา ใหญ่จริง 
  (2) นายสายัณ ทองผอม 
 6.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นายสิทธิกร ด าเกาะ 
  (2) นางสาวธนาภรณ์ ศรีดวง 
  (3) นายปุริม แก้วพิทักษ์ 
  (4) นายอุดมศักดิ์ แหลมเกาะ 
  (5) นางสาววีราวรรณ นาคพล 

 7. ต ำบลกะลำเส  จ ำนวน 9 คน      ประกอบด้วย 
 7.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นางสาวกาญจนา บุญเกื้อ 
  (2) นางสาวพรพิมล เงินนุช 
  (3) นางสาวลัดดาวัลย์ เกิดไก่แก้ว 
  (4) นางสาวหทัยทิพย์ ไชยเสนี 
 7.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นายธิติสรร เพ็ญนวลออง 
  (2) นางสาวสุจิตรา คงชู 
  (3) นางสาวปิติมาศ ศิลปสมศักดิ์ 
  (4) นางสาวพัชรีดา แม่น้ า 
  (5) นางสาวกฤตพร เจริญสุข 
8. ต ำบลกันตัง  จ ำนวน 4 คน      ประกอบด้วย 
 8.1 ประชาชนทั่วไป 
  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 8.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นางสาวศิวาพร ศรีรัตน์ 
  (2) นายธวัชชัย  เปาะทอง 
  (3) นางสาวสิรินยา หมาดบู 
  (4) นายสรวิศ กลิ่นสุคนธ์ 
  
   

9. ต าบลนาเมืองเพชร... 
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9. ต ำบลนำเมืองเพชร จ ำนวน 4 คน      ประกอบด้วย 
 9.1 ประชาชนทั่วไป 
  (1) นางสาวอุมารินทร์  แก้วกลาง 
 9.2 บัณฑิตจบใหม่ 
  (1) นางสาวสายธาร โพธิ์เเก้ว 
  (2) นางสาวสุภาพร มีเจ้ย 
  (3) นายภคนันท์ พานิชกุล 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาท าสัญญาจ้างในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรรำยงำนตัวและตัวท ำสัญญำจ้ำงเหมำบริกำร ดังนี  
1. กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นประชำชนทั่วไป 
 1) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
 3) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 
 4) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีการเคลื่อนไหว จ านวน 2 ฉบับ 
 5) อากรแสตมป์  จ านวน 27 บาท 
2. กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นบัณฑิตจบใหม่ 
 1) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
 3) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
 4) ส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
 5) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีการเคลื่อนไหว จ านวน 2 ฉบับ 
 6) อาการแสตมป์  จ านวน 45 บาท 

  ประกาศ ณ วันที่  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

     (นางสาวจตุพร  ฮกทา) 
                           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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