
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างานตาม 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมา
บริการ (บุคคล) เว็บไซต์ http://u2t.ac.th โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึง 7 กรกฎาคม 2565 นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างานตามโครงการฯ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
2. กรณีเข้ารับการสัมภาษณ์ตามสถานที่ ๆ ก าหนด ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องไปถึงสถานที่ 

สัมภาษณ์ก่อนเวลาเริ่มด าเนินการสัมภาษณ์ตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต  
ให้เข้ารับการสัมภาษณ ์

3. กรณีสัมภาษณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัว   
รอการสัมภาษณ์ตามช่องทางที่ก าหนด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ได้ (ช่องทางโทรศัพท์, Line, Google meet และ ZOOM Cloud Meetings) 

ทั้งนี ้จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

       

  



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าท างานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

 
พื้นที่ปฏิบัติงาน/ประเภท/รายช่ือ 

ต าบลบางเหรียง   จ านวน     16            คน 
ประชาชนทั่วไป    จ านวน  4  คน 

1. นายสัญญา บุญฤทธิ์ 
2. นายซูลกิฟลี วาโด 
3. นางสาวอรัญญา รักเมือง 
4. นายณัฐนนท์ ช่วยประกอบ 

บัณฑิตจบใหม่     จ านวน  12  คน 
1. นางสาววันทนีย์ นภาพงศ์ 
2. นายกฤตภาส บริรักษ์ 
3. นางสาวดวงนภา หนูวิลัย 
4. นายเกริกฤทธิ์ แซ่ตั้น 
5. นางสาวสุรัตดา ศรีเกษตรกุล 
6. นางสาวสาลินี สายวาร ี
7. นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี 
8. นางสาวสุดารัตน์ จินดาดวง 
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิโรรัตน์ ศรีประสม 
10. นางสาวนรากร มากจันทร์ 
11. นางสาวเบญญาพร รักนวล 
12. นางสาวศศิกาญจน์ นกแก้ว 

ต าบลท่าช้าง   จ านวน      25           คน 
ประชาชนทั่วไป   จ านวน  4  คน 

1. นางสาววันทนีย์ รัญเพชร 
2. นายอูเส็น กรมเมือง 
3. นางสาวปวิณาวดี เพ็ชรรัตน์ 
4. นางสาวนฐมนพรรณ สุวรรณชาตรี 

บัณฑิตจบใหม่     จ านวน  21  คน 
1. นางสาวอริสา หมานหมอควาย 
2. นางสาวซารีน่า นิยมเดชา 
3. นางสาววรดา โสะเบ็ญอาหลี 
4. นางสาวกมลพรรณ ทองแกมแก้ว 
5. นางสาววชิราภรณ์ เซ่งเข็ม 



6. นายพงศธร ช่วงเพ็ชจินดา 
7. นางสาวมารีน่า จันทรจิตต์ 
8. นางสาวชนัตตา ฤทธิบูรณ์ 
9. นางสาวชุติมณฑน์ สว่างวรรณ์ 
10. นางสาวฮานีซา หมัดหมัน 
11. นายณัฏฐ์ชยณัฐ จินดาภักดี 
12. นางสาวศิริรัตน์ จิระโรจนกุล 
13. นางสาวฟิรดาวส์ โสะประจิน 
14. นางสาวแพรวรุ่ง ฉิมอินทร์ 
15. นายฐิติ หัสประสงค์ 
16. นางสาว จิรพรรณ แก้วงาม 
17 นางสาวหทัยชนก แซเ่อ้ีย 
18. นางสาววริศรา เบ็ญตะเหล็บ 
19. นางสาวอนุชิดา กรมเมือง 
20. นางสาวสุภาวดี แก้วงาม 
21. นางสาวอานัตตา โสะเบ็ญอาหลี 

ต าบลบางกล่ า   จ านวน      16           คน 
ประชาชนทั่วไป     จ านวน  4  คน 

1. นายคมคาย เพชรมุณี 
2. นางกิ่งกาญจน์ รัตน์บุญโณ 
3. นางอารม เพชรมุณี 
4. นางสาวนัจนันท์ นวลละออง 

บัณฑิตจบใหม่  จ านวน  12  คน 
1. นายรุซดาน มะมิง 
2. นายประชา ยอดสวัสดิ์ 
3. นางสาวสุชาวดี วงค์สุวรรณ 
4. นางสาวชวัลนุช สุขพรหม 
5. นายไตรภพ วัลภา 
6. นางสาวขวัญฤดี สันโดด 
7. นายพีรณัฐ แก้วบุตร 
8. ณัฐพสิษฐ์ อาจวิชัย 
9. นายธนบดี เจริญผล 
10. ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ แก่นทอง 
11. นางสาวมะลิวัลย์ ใสสะอาด 
12. นางสาวชนัญชิดา เสตะพันธ์ 
 
 



ต าบลบ้านหาร     จ านวน     19            คน 
ประชาชนทั่วไป  จ านวน  5  คน 

1. นางพัชรดา ไชยชาย 
2. นายดาเร็ด เบ็ญหละหลี 
3. เตือนใจ เรืองมณี 
4. นางกาญจนา มะลิวรรณ์ 
5. กิตติมา ทองแกมแก้ว 

บัณฑิตจบใหม่  จ านวน  14  คน 
1. นางสาวกาญจนา บินดุสะ 
2. นายธีรเมธ วรรณกลัด 
3. นางสาวนิตยา แดงสกล 
4. นางสาวอารียา หมัดอะดัม 
5. นางสาวปภาวี จิตตะนัง 
6. นางสาวนูรสรี บินม่าหมัด 
7. นางสาวจิญาดา เพ็ชรรัตน์ 
8. นายทวีศักดิ์ สุวรรณชาตรี 
9. นางสาวอินนิษา เรืองมณี 
10. นางสาวซุลฟา หยีสัน 
11. นางสาวนฤภร สังข์แก้ว 
12. นายฟาติน หมัดอาดัม 
13. นางสาวนูรียา หมัดอะด้ า 
14. นางสาวอรยา หล้าดัม 

ต าบลเกาะใหญ่  จ านวน  15  คน 
ประชาชนทั่วไป  จ านวน  9  คน 

1. นางสาวพงนธี ทิพย์มณฑา 
2. นางสาลี ทิพย์มณฑา 
3. นางสาวปิยาภรณ์ ทองค า 
4. นางสาวกาญจนา ทองบุญ 
5. นางสาวจารุวรรณ บุญรอด 
6. นางจิรวดี ด าสีใหม่ 
7. นางสาวลัดดา ปาทัพ 
8. นางสาวแพรทิพย์ พรหมทัศน์ 
9.นางสาวจรรยพร สุวรรณศรี 

บัณฑิตจบใหม่ จ านวน  6  คน 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา น้อยส าลี 
2. นางสาวณัฐรุจา บุญส่ง 
3. นางสาวปิยวรรณ แซ่นุ่น 



4. นางสาวเจนจิรา รัตนกาญจน์ 
5. นางสาวเจนจิรา จอนสุข 
6. นางสาวกนกวรรณ จอนสุข 

ต าบลแดนสงวน     จ านวน        14         คน 
ประชาชนทั่วไป     จ านวน  7  คน 

1. ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ จนัทร์นุ่น 
2. นางสาวขวัญนภา  พ่วงพี 
3. นางสาวนงเยาว์  สังข์ขาว 
4. นางสาวอติกานต์  บุญศิริ 
5. นายนนทกฤช  ศรีมงคล 
6. นางสาวเพชราภรณ์  หนูชัยแก้ว 
7. นางสาวรสสุคนธ์  ช่อทิพย์ 

บัณฑิตจบใหม่     จ านวน  7  คน 
1. นางสาวฐิตาภา ปาตังคะโร 
2. นางสาวเพ็ญนภา จันมิตร 
3. นางสาวณัฐกานต ์ จันทรัตน์ 
4. นางสาวพาขวัญ  ประสมวงค์ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงสวิสตา  เขียวแต้ม 
6. นางสาวธัญธิดา  ด าโอ 
7. นางสาวภูสุดา  พ่วงพี 

ต าบลคลองแดน     จ านวน       18          คน 
ประชาชนทั่วไป     จ านวน  12 คน 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ปลอดเทพ 
2. นางสาวอรอุษา  เรืองสวัสดิ์ 
3. นางนุชรี  อนันตพงศ์ 
4. นางสาวพรพิมล  ขาวหนูนา 
5. นางณิชาพร  พรมเผ่า 
6. นางสาวสุพิศ  ชูประดิษฐ์ 
7. นางสาวสุพิศ  เทพทอง 
8. นางสาวจิรวรรณ  ด ามี 
9. นางสาวรัตนา  ยั่งยืน 
10. นายอดิศักดิ์  สุวรรณเดชา 
11. นางจิตติมา  ทองเรือง 
12. นางอุบล  เหมือนทอง 

บัณฑิตจบใหม่     จ านวน  6  คน 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสมบูรณ์ 
2. นางสาวกัลยรัตน์  ปานช่วย 



3. นางสาวชนกนันท์  กิ้มถ้อง 
4. นางสาวพิมพกานต์  เหมือนทอง 
5. นางสาวกิรติกานต์  ยูหนู 
6. นางสาวพิมชนก  เทพไพฑูรย์ 

ต าบลปลักหนู     จ านวน  8   คน 
ประชาชนทั่วไป     จ านวน  -  คน 
บัณฑิตจบใหม่     จ านวน  8  คน 

1. นางสาวซูไฮลา  หวังโย๊ะ 
2. นางสาวอรญา  เหมหล า 
3. นางสาวปภาวี  ต าบู 
4. นางสาวอริสรา  สุขเกษม 
5. นางสาวทัชติยา  พูลสุข 
6. นางสาวสร้อยบะห์  แยมา 
7. นางสาวนุรอัยนี  หมานแล๊ะ 
8. ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  วายีเกา 

ต าบลฉาง     จ านวน   14    คน 
ประชาชนทั่วไป   จ านวน  6  คน 

1. นางสาวปุณยนุข  พาหุรัตน์ 
2. นางสาวปภาวดี  ไหมนวล 
3. น.ส.ศิริวรรณ  แดงแก้ว  
4. นางสมพร  ไชยชะนะ 
5. น.ส.ปิยะรัตน์  วรรณะ 
6. น.ส.พรรณกร  แดงแก้ว 

บัณฑิตจบใหม่    จ านวน  8  คน 
1. นางสาวปพิชญา  เดชเส้ง 
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  จันทร์บัว 
3. นางสาวพิวรรณพร  จันทร์บัว 
4. นางสาวสุพรรษา  สุขโข 
5. นางสาวครรธรส  สังข์ทอง 
6. นางสาวนัยนา  ชุมแดง 
7. นางสาวอัญชลีพร ไชยชะนะ 
8. นางสาวปวันรัตน์  ทองพรม 

ต าบลเจ๊ะบิหลัง  จ านวน   13  คน 
ประชาชนทั่วไป   จ านวน  4  คน 

1. นายมะฮาหมาด  หมัดเส็น 
2. นายชิตวร  อดุลยรัตน์ 
3. นางสาวอรอุมา หลังจิ 
4. นางเย็นจิตต์  แท่งทอง 



บัณฑิตจบใหม่  จ านวน  9  คน 
1. นางสาวอนุศญา  พรหมดี 
2. นายวาริส  ส ามะเนี๊ยะ 
3. นางสาวรอฟีด๊ะ  หยันยามีน 
4. นางสาวมัสตูรา ปีไสย 
5. นายมูฮัมมัดซิดดิก เจ๊ะเล็ม 
6. นายอดิสรณ์ เทศอาเส็น 
7. นางสาวนาริณี สุบาโกย 
8. นางสาวจุไรรัตน์ โฮกเย็น 
9. นางสาวธนัญญา หาบยุโซะ 

ต าบลปูยู  จ านวน   12   คน 
ประชาชนทั่วไป     จ านวน  5  คน 

1. นางสาวสุธิดา วิจารณ์ 
     2. น.ส.โชษิตา  ปุณยัง 

3. น.ส.มีนา  ทุ่งยาว 
4. น.ส.สารีนา  จันทรจิตจริงใจ 
5. น.ส.ซารา  เต๊ะปูยู 

บัณฑิตจบใหม่   จ านวน  7  คน 
1. นางสาวซัลมา เถาวัลย์ 
2. นางสาวสุจัยดาอ์ นุ่งอาหลี 
3. นางสาวมารีณี ตะหวัน 
4. นางสาวสุภัทรสร มรรคาเขต 
5. นายอานนท์ เต๊ะปูยู 
6. นายฮัสลัน โตะนิกา 
7. นางสาวนูรชามิตา มาลิหยัน 

 



ลําดับ พ้ืนที่ตําบล เวลาสอบ ห้องสอบ

1 บางเหรียง 10.00 น.

ล้ิงค์ห้องสอบคัดเลือก โครงการ U2T for BCG

คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 11 ตําบล

สอบวันท่ี 24 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

2 บ้านหาร 10.00 น.

3 เกาะใหญ่

5 บางกลํ่า 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

15.00-16.30 น.4 แดนสงวน

7 คลองแดน 14.00 น.

6 ท่าช้าง 13.30 - 15.00 น.

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tkp-rhii-wwg

หรือโทร:  (US) +1 413-459-4266  PIN:  876 030 362 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/iaz-tiyz-ifb

หรือโทร:  (US) +1 857-529-8364  PIN:  905 018 937 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/twm-wcbc-rsg

หรือโทร:  (US) +1 252-923-3139  PIN:  187 181 832 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/twm-wcbc-rsg

หรือโทร:  (US) +1 252-923-3139  PIN:  187 181 832 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/foq-jubf-gji

หรือโทร:  (US) +1 515-519-5321  PIN:  596 645 132 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ggs-xumv-woi

หรือโทร:  (US) +1 575-342-8756  PIN:  424 091 673 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jic-gmqf-joi

หรือโทร:  (US) +1 252-516-1072  PIN:  134 111 367 #
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ลําดับ พ้ืนที่ตําบล เวลาสอบ ห้องสอบ

ล้ิงค์ห้องสอบคัดเลือก โครงการ U2T for BCG

คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 11 ตําบล

สอบวันท่ี 24 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ห้องรอสอบ
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jah-eiki-prj

หรือโทร:  (US) +1 516-324-4592  PIN:  297 085 323 #

ข้อปฏิบัติ : ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าล้ิงค์ห้องรอสอบก่อนเวลาสอบของแต่ละตําบล อย่างน้อย 15 นาที 

และเม่ือถึงเวลาสอบของท่าน จะมีเจ้าหน้าแจ้งท่านในห้องรอสอบ เพื่อเข้าห้องสอบตามตําบลท่ีท่านสมัคร

8 ปลักหนู 13.30 น.

9 ฉาง 13.00 น.

10 เจ๊ะบิหลัง 15.00 - 16.30 น.

11 ปูยู 09.00 น. ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/cmr-ahyj-zym

หรือโทร:  (US) +1 954-947-7772  PIN:  978 866 748 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดโีอคอล: https://meet.google.com/jck-cero-mdm

หรือโทร:  (US) +1 515-518-1107  PIN:  101 471 355 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/wuc-sxtm-mav

หรือโทร:  (US) +1 919-275-2002  PIN:  341 395 540 #

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ggs-xumv-woi

หรือโทร:  (US) +1 575-342-8756  PIN:  424 091 673 #
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