
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและการสัมภาษณบ์ุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการ (บุคคล) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
................................................................ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
ผ่านเว็บไซต์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่ http://u2t.ac.th 
ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและการสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ตามโครงการฯ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
(บุคคล) ตามโครงการฯ ดังนี ้

1. รับการสัมภาษณ์ในวันที ่24 กรกฎาคม 2565 ตามกำหนดดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2. คณะกรรมการสัมภาษณ์จะดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครระบุ

ไว้ในระบบการรับสมัคร ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ภายในวันที่กำหนดการสัมภาษณ์ จะถือว่าท่าน 
สละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ 

3. คณะกรรมการสัมภาษณ์สามารถติดต่อสัมภาษณ์ก่อนหรือหลังช่วงเวลาตามที่ระบุดังรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ แล้วแต่กรณี เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์ในการดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ประเภทประชาชนทั่วไป
จำนวน 4 คนต่อตำบล สำรอง 2 คนต่อตำบล และประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 4 คนต่อตำบล สำรอง 2 คนต่อตำบล 

กรณีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดรับจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ในแต่ละประเภท ให้พิจารณารับจ้างเหมา
บริการ (บุคคล) โดยดุลพินิจของคณะกรรมการสัมภาษณ์และให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ประกาศ ณ วันที ่22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการ 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

 
1. ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  จำนวน 16 คน 
 

 ประชาชนทั่วไป  จำนวน 6 คน 
 

1. อาภาวี  เพิ่มสุข 
2. จริญญา  คุ้มเปี่ยม 
3. สมใจ  เพ็ชรรัตน์ 
4. วันทนีย์  ตั้นซ้าย 
5. จุไรรัตน์  บุญลิ่มเต็ง 
6. อรทัย  พรหมรัตน ์

 

 บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 10 คน 
 

1. ยุวธิดา  ศรีประสงค ์
2. กิตติกานต์  ราชเมืองฝาง 
3. ศิริพร  จันทร์แดง 
4. อรัญญา  ชื่นจิต 
5. นริษา  คงศักด์ิพันธ์ 
6. เกวลิน  พรหมชูโร 
7. ธีรตา  ชูสง 
8. ธีรภัทร  แดงดี 
9. เกษกนก  ครอบแก้ว 
10.  พรประภา  ขุนจันทร ์

 
2. ตำบลเกาะสะบา้ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  จำนวน 23 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 10 คน 
 

1. สกุลรัตน์  แก้วตาหวาน 
2. พิราภรณ์  จันทร์จิตร 
3. ชนชิต  รัตนบรรเลง 
4. วรรณธิดา  จันทวาท 
5. ฐิติวรดา  ตันทองมาก 
6. จันทร์ทิรา  ปานแก้ว 
7. อนัญญา  คล้ายเส้ง 
8. ภาษิตา  พันธุทองเพ็ชร 
9. วิภาส  ประสิทธิ์นุ้ย 
10.  ชนัดดา  เฉ่งไล่ 

 
 

/ บัณฑิตจบใหม่... 



บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 13 คน 
 

1. พุทธรักษา  จันทร์จิตร 
2. สุภาภรณ์  แก้วรุ่งเรือง 
3. สุธาสินี  ตำภู 
4. สิริรดา  ทองรักษ ์
5. จักรกฤษ  วงษ์สนิท 
6. ผกา  แก้วก่อเก้ือ 
7. สาวาดี  บ่อเตย 
8. จินดารัตน์  บ่อเตย 
9. จุฑารัตน์  เธียรเงิน 
10.  วิภาส  ประสิทธิ์นุ้ย 
11.  อรวรรณ  บันน้ำเที่ยง 
12.  ฝนทิพย์  แก้วทัศน ์
13.  สรยุทธ์  บูยุโส๊ะ 

 
3. ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  จำนวน 40 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 16 คน 
 

1. อาลาวี  มีเด็น 
2. ณัฐวุฒิ  บ่อส ู
3. สุวิทย์  แท่นบำรุง 
4. คอรีเยาะ  บ่อส ู
5. สุไรยา  รามัญเศษ 
6. นภัสวรรณ  มะสะ 
7. สารีณา  สาและ 
8. อับดุลเลาะห์ มะดอหะ 
9. นูรีย๊ะ  สนิหวี 
10.  ตีเม๊าะ  แม 
11.  ภัณฑิตา  หัดขะเจ 
12.  สาวิตรี  เคี้ยนหิ้น 
13.  ซาวาตี  สุหลง 
14.  วนิดา  มะแสะ 
15.  สุรีญาณี  เจะเด็น 
16.  ขอลีเย๊าะ  ดาหม ิ

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 24 คน 
 

1. มัสกะห์  งูหล ี
2. นริสรา  นุ้ยเสริฐศร ี
3. ฮาซีซ๊ะ  ดอเลาะ 
4. ฝารีดา  ขุนโชติชู 

 
/ 5. อุษณา... 



5. อุษณา  ดอแว 
6. รุสณา  งูหล ี
7. สุไฮณี  สะเล็มดอ 
8. อาลีมะฮ์  ดือราแม 
9. นัศริน  บ่อส ู
10.  ปาตีเม๊าะ  หะยีอับดุลเล๊าะ 
11.  รุ่งนภา  อิสโร 
12.  อาตีกะห์  หมานสนิท 
13.  พิชญา  หวังจิ 
14.  ดันยา  อามะ 
15.  มาซีเราะห ์ หวันสน ิ
16.  มนัญชญา  ใจดี 
17.  กมลลักษณ ์ พลายด้วง 
18.  กิตติยา  จำนงสุข 
19.  มยุรี  หลีสุวรรณ 
20.  กฤษดา  หลีสุหลง 
21.  กูนาซีฟะห ์ กูแมเร๊าะ 
22.  นริศรา มะเนาะ 
23.  นัสรา เต๊ะเหย๊าะ 
24.  นัสรี  นิยมเดชา 

 
4. ตำบลคขูุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  จำนวน 15 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 8 คน 
 

1. เตชินี  เพชรเกลี้ยง 
2. ศศิธร  สุระคำแหง 
3. ธานินทร์  เกื้อมา 
4. จรัสทิพย์  แสงศร ี
5. เกวริน  เพชรเกลี้ยง 
6. ปฐมาภรณ์  ทีปจิรังกูล 
7. สายน้ำผึ้ง  ราชอุไร 
8. นิษฐา  แสงศร ี

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 7 คน 
 

1. ประภาพร  สุวรรณลอยล่อง 
2. สาลินี  รัตนสำเนียง 
3. ปวันรัตน์  เสือด ี
4. สุรัญญา  จิตตะปาโล 
5. สุดารัตน์  รัตนสำเนียง 
6. อิงครัต  สิตรุโน 
7. สุธิดา  ชุมแสง 

/ 5. ตำบลวัดจันทร์... 



5. ตำบลวัดจนัทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวดัสงขลา  จำนวน 16 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 7 คน 
 

1. ธีรนุช  รัตนวรรณ์ 
2. ธนพร  ขุนพ่วง 
3. อุมาพร  เพชรสุวรรณ 
4. เจนาวดี  ทองเมือง 
5. อรพินธ์ุ  สังขพันธ์ 
6. สุพร  แก้วสุวรรณ 
7. สุภาพร  จู่เถี้ยง 

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 9 คน 
 

1. ศราวุธ  กรุตรนิยม 
2. ศิริวิมล  นวลศรี 
3. สลิตา  นวลศรี 
4. ธีรวัฒน์  เรืองสุข 
5. วนัชพร  แสดงมณ ี
6. อุษา  ซุ้นสุวรรณ 
7. สุตราภัทร  จิตสุวรรณ 
8. สุวนันท์  ทองสุวรรณ 
9. ศิรดา  วรเดช 

 
6. ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  จำนวน 18 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 6 คน 
 

1. นิลปัทม์  ขาวแก้ว 
2. กชกร  สุวรรณขำ 
3. สมใจ  เหมทานนท ์
4. เสาวลักษณ ์ ส่องแก้ว 
5. เกณิกา  ยอดสุวรรณ์ 
6. วีรยา  โกมลเมฆ 

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 12 คน 
 

1. อัญญาสิริ  นันทพันธ์ 
2. เพ็ญนภา  ณ สีหโต 
3. มณฑิกา  คงรักษ ์
4. นราทิพย์  แคล้วอาวุธ 
5. จินดาวรรณ วรรณวงค ์
6. สุทธิดา  ล้วนแก้วมณ ี
7. เขมัสศิริ  โคพิชัย 
8. ศุภากร  สิทธิอมร 

 

/ 9. สุพรรษา... 



9. สุพรรษา  อินทสโร 
10.  วริศรา  สว่างเพชร 
11.  วีระชัย  คชเลิศ 
12.  ปรารถนา  ขวัญไฝ 

 
7. ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา  จำนวน 10 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 6 คน 
 

1. อรวรรณ  ศรีหะรัญ 
2. กิตติศักดิ์  สำเภาสงฆ์ 
3. วีระเดช  วิชัยดิษฐ 
4. อังคณา  ทองประสม 
5. รัตนาภรณ์  วงศ์ศรีทอง 
6. มีนา  ชอบหวาน 

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 4 คน 
 

1. อภิชญา  ชูขาว 
2. ประไพพิศ  ชอบแต่ง 
3. ธีรเจต  สันทัด 
4. เกวรินทร์  นิลรัตน ์

 
8. ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  จำนวน 17 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 7 คน 
 

1. เกษร  เตชวันโต 
2. บูคอรี  หมานหวัง 
3. ปุณญาพร  วิชาธิคุณ 
4. วีรเทพ  วิชาธิคุณ 
5. ศิริวรรณ  พลจันทร ์
6. จินดา  นวลละออง 
7. เยาวนาถ  นวลละออง 

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 10 คน 
 

1. พรรณรัตน์  บุญแก้วคง 
2. สุนิสา  คงพูน 
3. ชลิดา  ย่องเซ่ง 
4. ชลิตา  เรืองนุ่น 
5. ณัฐธิดา  ล่ำประไพ 
6. จุฑามาศ  มากชูชิต 
7. สุไรยา  สุกเส็ม 
8. นววรรณ  อินทมโน 

 

/ 9. สุดารัตน.์.. 



9. สุดารัตน์  จันทภาโส 
10.  ดลหะรีด  และตี 

 
9. ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  จำนวน 12 คน 
 

ประชาชนทั่วไป  จำนวน 4 คน 
 

1. ริยาภรณ์  ราชาธิโล 
2. วัลลภา  ไหมแก้ว 
3. ปภัฎชมณ  จิตโสภา 
4. สมศักดิ์  ทองเพชร 

 

บัณฑิตจบใหม ่  จำนวน 8 คน 
 

1. มณีจันทร์  อนันตกูล 
2. อรอุมา  อชัยยัง 
3. อนัญญา  ชัยมนตรี 
4. วิพุธ  สุปการ 
5. จุติธร  แก้วมณ ี
6. สุวภัทร  ประกอบการ 
7. เกสรา  ชะนะ 
8. นิติธร  สระศร ี

 
การสัมภาษณบ์ุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) สัมภาษณ์ท่านละ 3 นาท ี
 

เวลา ตำบล/จำนวนสัมภาษณ ์ คณะกรรมการ 
08.00 – 08.30 น. ตำบลบางเขียด 

จำนวน 10 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วิมล บญุรอด  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

08.30 – 09.30 น. ตำบลโรง 
จำนวน 16 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิริยา สร้อยแก้ว กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

09.30 – 11.30 น. ตำบลปากบาง 
จำนวน 40 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

11.30 – 12.30 น. ตำบลคูขุด 
จำนวน  15 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายฐาปนิค ตีระพันธ ์  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

12.30 – 13.30 น. ตำบลวัดจันทร ์
จำนวน  16 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

  

/ เวลา... 



เวลา ตำบล/จำนวนสัมภาษณ ์ คณะกรรมการ 
13.30 – 14.30 น. ตำบลปากรอ 

จำนวน 17 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา คงพูน  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

14.30 – 15.30 น. ตำบลเกาะสะบ้า 
จำนวน 23 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายนวพล เทพนรินทร ์ กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

15.30 – 16.00 น. ตำบลรำแดง 
จำนวน  12 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย ์  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

16.00 – 17.00 น. ตำบลชิงโค 
จำนวน 18 คน 
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงษ์ หมันหล ี  กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 
 




