
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จ านวน 72 คน 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการโครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จ านวน 72 คน โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ (บุคคล)
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ จ านวน 72 คน 
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจ้าง รวมจ านวนเงิน 
2,592,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ประกอบด้วยผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ 
 

 1. ต ำบลโรง อ ำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 
 

  ประชำชนทั่วไป 
1. จริญญา  คุ้มเปี่ยม 
2. อรทัย   พรหมรัตน์ 
3. อาภาวี   เพ่ิมสุข 
4. สมใจ   เพ็ชรรัตน์ 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. วันทนีย์   ตั้นซ้าย    
2. จุไรรัตน์  บุญลิ่มเต็ง   

 

  บัณฑิตจบใหม่  จ ำนวน 4 คน   
1. กิตติกานต์  ราชเมืองฝาง 
2. อรัญญา  ชื่นจิต 
3. ธีรตา   ชูสง 
4. ธีรภัทร   แดงดี 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. พรประภา  ขุนจันทร์   
2. เกษกนก  ครอบแก้ว   

 
 
 
 

/ 2. ต าบลเกาะสะบ้า... 



 2. ต ำบลเกำะสะบ้ำ อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 
 

 ประชำชนทั่วไป  จ ำนวน 4 คน   
1. ชนชิต   รัตตนบรรเลง 
2. วรรณธิดา  จันทวาท 
3. ชนัดดา   เฉ่งไล่ 
4. อรวรรณ  ขันน้ าเที่ยง 

 

 บัณฑิตจบใหม่  จ ำนวน 4 คน    
1. จักรกฤษ  วงษ์สนิท 
2. ฝนทิพย์  แก้วทัศน์ 
3. ผกา   แก้วก่อเกื้อ 
4. สุภาภรณ์  แก้วรุ่งเรือง 

 

รำยช่ือส ำรอง 
1. สิริรดา   ทองรักษ์ 

 
 3. ต ำบลปำกบำง อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย  
 

ประชำชนทั่วไป  จ ำนวน 4 คน   
1. สุไรยา   รามัญเศษ 
2. อับดุลเลาะห์ มะดอหะ 
3. สาวิตรี   เคี้ยนหิ้น 
4. คอรีเยาะ  บ่อส ู

 

รำยช่ือส ำรอง 
1. นูรีย๊ะ   สนิหว ี    
2. อาลาวี   มีเด็น    

 

บัณฑิตจบใหม่  จ ำนวน 4 คน   
1. ฝารีดา   ขุนโชติช ู
2. อุษณา   ดอแว 
3. ดันยา   อามะ 
4. นริศรา   มะเนาะ 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. นัศริน   บ่อส ู  
2. ฮาซีซ๊ะ  ดอเลาะ  

 
 
 
 
 
 
 

/ 4. ต าบลคูขุด... 



4. ต ำบลคูขุด อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย  
 

ประชำชนทั่วไป  จ ำนวน 4 คน  
1. ศศิธร   สุระค าแหง 
2. เกวริน   เพชรเกลี้ยง 
3. สายน้ าผึ้ง  ราชอุไร 
4. นิษฐา   แสงศรี 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. เตชินี    เพชรเกลี้ยง   
2. ปัฐมาภรณ์  ทีปจิรังกูล 

 

บัณฑิตจบใหม่  จ ำนวน 4 คน   
1. สาลินี   รตันส าเนียง 
2. สุรัญญา  จิตตะปาโล 
3. อิงครัต   สิตรุโน 
4. สุธิดา   ชุมแสง 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. ประภาพร  สุวรรณลอยล่อง 
2. สุดารัตน์  รัตนส าเนียง 

 
5. ต ำบลวัดจันทร์ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย  

 

ประชำชนทั่วไป  จ ำนวน 4 คน  
1. เจนาวดี  ทองเมือง 
2. สุพร   แก้วสุวรรณ 
3. สุภาพร   จู่เถี้ยง 
4. อุมาพร   เพชรสุวรรณ 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. ธีรนุช   รัตนวรรณ์    
2. ธนพร   ขุนพ่วง    

 

บัณฑิตจบใหม่  จ ำนวน 4 คน   
1. อุษา   ซุ้นสุวรรณ 
2. สุตราภัทร  จิตสุวรรณ 
3. ธีรวัฒน์   เรืองสุข 
4. ศิริวิมล   นวลศรี 

 

รำยชื่อส ำรอง 
1. สราวุฒิ   กรุตรนิยม 
2. สุวนันท์   ทองสุวรรณ 

 
 

/ 6. ต าบลชิงโค... 



6. ต ำบลชิงโค อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 4 คน 
1. นิลปัทม์  ขาวแก้ว 
2. กชกร สุวรรณข า 
3. เสาวลักษณ์ ส่องแก้ว
4. วีรยา โกมลเมฆ 

บัณฑิตจบใหม่ จ ำนวน 4 คน 
1. นราทิพย์  แคล้วอาวุธ 
2. เขมัสศิริ โคพิชัย 
3. ศุภากร สิทธิอมร 
4. ปรารถนา ขวัญไฝ 

รำยช่ือส ำรอง 
1. เพ็ญนภา ณ สีหโต  
2. สุพรรษา อินทสโร  

7. ต ำบลบำงเขียด อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 4 คน 
1. มีนา ชอบหวาน 
2. รัตนากรณ์ วงศ์ศรีทอง 
3. วีระเดซ วิชัยดิษฐ์ 
4. กิตติศักดิ์ ส าเภาสงฆ์ 

รำยชื่อส ำรอง 
1. อรวรรณ ศรีหะรัญ 
2. อังคณา ทองประสม 

บัณฑิตจบใหม่ จ ำนวน 4 คน 
1. อภิชญา ชูขาว 
2. ประไพพิศ ชอบแต่ง 
3. ธีรเจต สันทัด 
4. เกวรินทร์ นิลรัตน์ 

8. ต ำบลปำกรอ อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 4 คน 
1. เกษร เตชวันโต 
2. บูคอรี  หมานหวัง 
3. ศิริวรรณ พลจันทร์ 
4. เยาวนาถ นวลละออง 

/ รายชื่อส ารอง... 



รำยชื่อส ำรอง 
1. วีรเทพ วิชาธิคุณ 
2. จินดา นวลละออง 

บัณฑิตจบใหม่ จ ำนวน 4 คน 
1. สุนิสา คงพูน 
2. ชลิตา เรืองนุ่น 
3. จุฑามาศ มากชูชิต 
4. สุดารัตน์ จันทภาโส 

รำยชื่อส ำรอง 
1. สุไรยา สุกเส็ม 
2. นววรรณ อินทมโน 

9. ต ำบลร ำแดง อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ประชำชนทั่วไป จ ำนวน 4 คน 
1. สมศักดิ์ ทองเพชร 
2. ปภัฎชมณ จิตโสภา 
3. ริยาภรณ์ ราชาธิโล 
4. วัลลภา ไหมแก้ว 

บัณฑิตจบใหม่ จ ำนวน 4 คน 
1. นิติธร สระศรี 
2. อนัญญา ชัยมนตรี 
3. จุติธร แก้วมณี 
4. มณีจันทร์  อนันตกูล 

รำยชื่อส ำรอง 
1. เกสรา ชะนะ 
2. วิพุธ สุปการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ (บุคคล) เข้ารายงานตัวเพ่ือจ้างเหมาบริการ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยให้รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อนึ่ง รายชื่อส ารองจะได้รับการเรียก
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภทและต าบลนั้น มิได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญา
จ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จ านวน 72 คน 

 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ยกเว้นรายชื่อส ารอง) รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยก าหนดเวลารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างรายต าบล ดังนี้ 
 

  1.1 เวลา 09.00 – 10.30 น.  ต าบลชิงโคและต าบลร าแดง 
  1.2 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ต าบลปากรอและต าบลบางเขียด 
  1.3 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ต าบลวัดจันทร์และต าบลคูขุด 
  1.4 เวลา 14.30 – 16.30 น.  ต าบลโรง ต าบลเกาะสะบ้าและต าบลปากบาง 
 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้ารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ต้องมีผลการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้วยวิธีการ ATK ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 

 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 
 

 3.1 กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกประเภทประชำชนทั่วไป 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
  3. ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 

4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จ านวน 2 ฉบับ 

5. อากรแสตมป์ จ านวน 27 บาท 
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องด าเนินการพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภท 

ออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ในข้อ 4.) ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 
 

3.2 กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นบัณฑิตจบใหม่ 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
  3. ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 

4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จ านวน 2 ฉบับ 

5. อากรแสตมป์ จ านวน 45 บาท 
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องด าเนินการพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภท 

ออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ในข้อ 4.) ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 
 




