
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

……………………………………………… 
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือก

บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) เว็บไซต์ http://u2t.ac.th โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน 2565 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเข้าทำงานตามโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าทำงานดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ในการนี้  จึงแจ้งให้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการใน
วันและเวลาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 

๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และสวมใส่หน้ากากอนามัย 
๒. ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

อย่างเคร่งครัด 
๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ มีรายละเอียด

ดังนี้ 
 ๓.๑ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นประชาชนทั่วไป 

๑) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ 
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ 
๓) สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ 
๔) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ

ชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จำนวน ๒ ฉบับ 
๕) อากรณ์แสตมป์ จำนวน ๒๗ บาท 

 
/๓.๒ กรณี... 

 



๓.๒ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบัณฑิตจบใหม่ 
๑) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ 
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ 
๓) สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ 
๔) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ

ชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จำนวน ๒ ฉบับ 
๕) อากรณ์แสตมป์ จำนวน ๔๕ บาท 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติ หากตรวจสอบภายหลัง 
พบว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร  จะถือว่าเป็นโมฆะ และหากไม่รายงานตัวและ
เข้าทำสัญญาในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์) 

 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

                    ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน/ประเภท/รายช่ือ  
ตำบลทุ่งสัง จำนวน ๗ คน 

ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕ คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๒ คน 
๑. นางสาวอุบลวรรณ ใจสว่าง ๑. นางสาวกิตติญา ศรีสุขใส 
๒. นายเสกสันต์ บุญทอง ๒. นางสาวปภังกร ผลอ่อน 
๓. นางสาวกรรณิการ์ ใจสว่าง  

๔. นางสาวพรหมเมตตา ขวัญเมือง  
๕. นางสาวชนมน พรหมเพรา  

ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน ๙ คน 
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕ คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๔ คน 

๑. นายสุขสรรค์ จันทร์สุข ๑. นางสาวศิริรตัน์ พัดศรเีรือง 
๒. นางบุญนิตย์ บุญมาก ๒. นายนครินทร์ ชนะพล 
๓. นางสาวสาวิตรี รัตนคช ๓. นางสาวอมรรตัน์ บูรณ์ชะนะ 
๔. นายเอกวัฒน์ พงษ์สว่าง ๔. นางสาวอทิตยา เจริญรปู 
๕. นายสายัณ ชะบาพฤกษ์  

สำรอง  

๑. นางสาววิชชุดา ชิราพร  

ตำบลนากะชะ จำนวน ๑๐ คน 
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕ คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๕ คน 

๑. นางสาววราพร ไม้แก้ว ๑. นางสาวณัฐติยา ยโสธนชัย 
๒. นายวีระพันธ์ กฐินหอม ๒. นางสาวธัญพิชชา วิจาราณ์ 
๓. นางจุไรศรี ขุนทอง ๓. นางสาวจุติพร ไชยฤกษ ์
๔. นางสาวสาวรีย์ เพ็งมณี ๔. นางสาวสุชาดา โมฬี 
๕. นางสาววนิสา นิลอุปถัมภ์ ๕. นางสาวชญานิศ นวลศรี 

ตำบลปริก จำนวน ๑๐ คน 
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕ คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๕ คน 

๑. นางสาวศิริวรรณ ดุมลักษณ์ ๑. นางสาวภัทรวดี ใจสว่าง 
๒. นางสาวนิตยา วงศ์สวัสดิ์ ๒. นางสาวเนตรชนก ชัยวิชิต 
๓. นางสาวปาริชาติ สุขสม ๓. นางสาวสุพรรษา มุสิกพงษ ์
๔. นางสาวทิพวรรณ์ สรรเพ็ชร ๔. นายรัชชานนท์ พรหมหมอเฒ่า 



๕. นายวีรยุทธ ศิขิวัตร ๕. นางสาวนิรมล กาวชู 
สำรอง  

๑. นายกฤษดา สุขสม  
๒. นายภานุวัตร ดุมลักษณ์  
๓. นางสาวสมฤทัย สุขสม  

ตำบลเคร็ง จำนวน ๘ คน 
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๔ คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๔ คน 

๑. นายอัมรินทร์ เสนแก้ว ๑. นางสาวทัศนีย์ ปานมา 
๒. นางสาวลีลาวดี คงแก้ว ๒. นางสาวทิพยรัตน์ เครือหวัง 
๓. นายพีรพงค์ ภิรมย์รักษ์ ๓. นางสาววรรณวิษา ชุมทอง 
๔. นางสาวชลิตา คงเล่ง ๔. นายกำพล วัฒน์สุนทร 

 สำรอง 

 ๑. นางสาวสุพรรณี สุขทอง 
 ๒. นางสาวภัทรวดี ไชยภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำสัญญา 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับ พื้นที่ปฏิบัติงาน วันทำสัญญา เวลา สถานที่ 
1 ตำบลเคร็ง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
๑๓.00 - ๑๔.๐๐ น. ห้องบรรยาย ๓  

อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล (ทุ่งใหญ่) 
 

2 ตำบลปริก 
3 ตำบลทุ่งสัง 
4 ตำบลทุ่งใหญ่ 
5 ตำบลนากะชะ 



 


