ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รายชื่อผูผานการพิจารณาคัดเลือกเขาทํางานตามโครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะ 2
พ.ศ. ๒๕63
................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม มีความประสงครับสมัครบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 (COVID – 19) เข าทํ า งานโครงการจ า งงานประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ จาก
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 (COVID – 19) ระยะ 2 จํานวน 400
อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว มีผูผานการพิจารณาคัดเลือกดังรายละเอียดบัญชีแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ใหผูผานการพิจารณาคัดเลือกดําเนินการรายงานตัว ดวยการเขากลุม Line ชื่อ โครงการ อว.
จางงานระยะ 2 มทร. ศรีวิชัย ตาม QR Code ดานลางนี้ แจงชื่อ ชื่อสกุล ชื่อตําบล ชื่ออําเภอ ชื่อจังหวัด ที่
ไดรับการพิจารณาคัดเลือก พรอมทั้งจัดสงเอกสารดังรายละเอียดดานลางเพื่อประกอบสัญญาจาง จัดสงทาง
ไปรษณี ย ถึ ง นางสาวปนั ด ดา เทพวาริ น ทร หน ว ยบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา รหัสไปรษณีย 90000 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ประกอบดวย
1. สัญญาจาง ที่กรอกขอมูลครบถวน พรอมลงนามผูรับจาง โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารสัญญา
จางไดที่ http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/kr.html จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
5. เอกสารแสดงหนาที่และความรับผิดชอบ จํานวน 2 ฉบับ
6. แบบแจงขอมูลรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารได
ที่ http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/kr.html จํานวน 1 ฉบับ
7. อากรแสตมป จํานวน 27 บาท
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารยสุวัจน ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- 1 / ๑๖ บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทางานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระยะ 2
พ.ศ. ๒๕63
ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ลำดับ
1

2

3

4

5

พื้นที่ปฏิบัติงำน
พื้นที่จังหวัดสงขลำ
เทศบาลนครสงขลา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1.1 นางสาวกชกร ไชยพงษ์
1.2 นางสาวชลิตา บัวมาศ
1.3 นางสาวนูรีซัน ชอบงาม
1.4 นางสาวนันทวัน ปลาทอง
1.5 นางสาวฐิติวรดา เสือคา
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2.1 นางสาวมาริสา จิตมาส
2.2 นางสาวจินต์สินี วรรณพงค์
2.3 นางสาวกนกนาถ หนูรุ่น
2.4 นายศุภวิทย์ ห้องโสภา
2.5 นายกิตติศักดิ์ เซ่งเส้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3.1 นางสาวสุวัชณี สงเคราะห์
3.2 นางสาวทิพยสุคนธ์ บุญญโส
3.3 นางสาวนุชรดี รอดพล
3.4 นางสาวภควรรณ นืนยง
3.5 นายพงศธร โพธิยก
เทศบาลตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
4.1 นางสาวตรีสุคนธ์ ขุนสะเระ
4.2 นายซูลกิฟลี วาโด
4.3 นางสาวอชิรญา พรหมสถิตย์
4.4 นายรุ่งชัย แซ่เบ๊
4.5 นางสาวธันยพร ศรีญะพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัตรำที่จ้ำง
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6

7

8

9

10

พื้นที่ปฏิบัติงำน
5.1 นางสาวพิมพกานต์ ทวีเส้ง
5.2 นางสาวนิรชา ทองยอด
5.3 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองน้อย
5.4 นางสาวณัฐาวดี ฉันทกูล
5.5 นางสาวฉัตรจงกล ดิษโร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6.1 นางสาวจันทกานต์ น้อยกลัด
6.2 นางสาวณัฏฐา เขียวเอียด
6.3 นางสาวทันวดี เพ็ชบูรณ์
6.4 นางสาวมณฑกานต์ แก้วมณี
6.5 นางสาวสิริพร นับถือบุญ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7.1 นางสาวจิตรัตน์ดา ดวงสุวรรณ
7.2 นางสาวชฎารัตน์ รักชัย
7.3 นายชาตรี จินนะกูล
7.4 นายณปกรณ์ จิตตพงค์
7.5 นางสาวอนงค์นาถ อุไรวงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
8.1 นายวีระชาติ ยืนบุรี
8.2 นายวัตสัน สังข์แก้ว
8.3 นางสาวสุดา ดนร่าหมาน
8.4 นางสาว อัจฉราพร เวชภัณฑ์
8.5 นางสาวนิสาวรรณ แสงมณี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขียด อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
9.1 นางสาวจิรพรรณ ดวงแก้วเจริญ
9.2 นางสาวดารารัตน์ แก่นแก้ว
9.3 นายวีระเดช วิชัยดิษฐ
9.4 นางสาวสุวรรณี หาหลับ
9.5 นางสาวอรวรรณ ศรีหะรัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลราแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
10.1นางสาววิลาวรรณ มีมาก

อัตรำที่จ้ำง
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11

12

13

14

15

พื้นที่ปฏิบัติงำน
10.2 นายพีรพงศ์ พันธุ์คง
10.3 นางสาวปุณฑรา กลิ่นมุสา
10.4 นางสาวอรอุมา อชัยยัง
10.5 นายวิวรรธน์ ชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
11.1 นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนชะนะ
11.2 นางสาวสุมินชา รอดสง
11.3 นางสาวจิราวรรณ แก้วมณี
11.4 นางสาวพิมพ์พลอย บัวศรี
11.5 นางสาวกันต์ฤทัย มณีสว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
12.1 นางสาวอัจฉริยา พวงแก้ว
12.2 นางสาวธัญญารัตน์ เศษสุวรรณ
12.3 นายจิรพงษ์ โกญจา
12.4 นางสาวกิติยารัตน์ กองหาด
12.5 นางสาวณัฐธิดา เรืองทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
13.1 นายหมัดอุเส็น ปูตีล่า
13.2 นายทรงพล พัฒนา
13.3 นางสาวประภัสสร ขุนจันทร์
13.4 นางพัชรดา ไชยชาย
13.5 นางสาวเผ่าพิมล รักษ์วงศ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทอม อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
14.1 นางสาวนฤมล สุขสวัสดิ์
14.2 นางสาวจุฑามาส ด้ามทอง
14.3 นายทีปกร อินทร์กรด
14.4 นายไกรวิชญ์ จันทร์แนม
14.5 นางสาวธัญกมล จันทร์แนม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
15.1 นางสาวอรอนงค์ มนทอง
15.2 นางสาวรมย์สิริ อรุณพันธุ์

อัตรำที่จ้ำง
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16

17

18

19

20

พื้นที่ปฏิบัติงำน
15.3 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณรัตน์
15.4 นางสาวณัฐชา แก้วอาดูร
15.5 นางสาวธนพร พรหมจรรย์
องค์การบริหารส่วนตาบลสะท้อน อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
16.1 นางสาวจริยวดี แก้วสุก
16.2 นางสาวชันษา เอียดขาว
16.3 นางสาวโสจิรัส มียิ้ม
16.4 นางสาวพลอยชมพู พวงรัตน์
16.5 นางศศิธร ศรีวิลัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขุด อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
17.1 นายอินทัช พานิชย์
17.2 นางสาวเกวริน เพชรเกลี้ยง
17.3 นางสาวสุภาวรรณ สุขสว่าง
17.4 นางสาวจุฬารัตน์ มูณีรัตน์
17.5 นางประภา ขาวนวล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
18.1 นายภาณุพงศ์ ยิ้มย่อง
18.2 นางสาวอธินี โชติยานนท์
18.3 นางสาวจารุเนตร ศรีชู
18.4 นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว
18.5 นางทิพวรรณ จิตรนิรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
19.1 นายเพียวพันธุ์ เกิดทิพย์
19.2 นางสาวน้าทิพย์ มุสิกรังศรี
19.3 นางสาวอมรทิพย์ กาลบุต
19.4 นางสาวพัชนี พูลสวัสดิ์
19.5 นางสาวกนกพรรณ สังข์เพชร
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
20.1 นางสาวณริญภรณ์ โชติรัตน์
20.2 นางสาวอาริสา แมงทับ
20.3 นางวรกาญจน์ ศรีใส

อัตรำที่จ้ำง
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21

22

23

24

25

พื้นที่ปฏิบัติงำน
20.4 นางสาวจรรยพร สุวรรณศรี
20.5 นางสาวิตรี สุวรรณศรี
องค์การบริหารส่วนตาบลกระดังงา อาสทิงพระ จังหวัดสงขลา
21.1 นายอัมรินทร์ ปลอดทอง
21.2 นางสาวกาญจนา สมเขาใหญ่
21.3 นายจิรัฏฐ์ อินทรมณี
21.4 นายกฤษฎา ล่องชุม
21.5 นางเจิมขวัญ จันทร์บุตร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อดาน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
22.1 นางสาวฐิดาภรณ์ บรรดิษฐ์
22.2 นางสาวญาณิศา สุขธร
22.3 นายเกียรติศักดิ์ สุวิสัย
22.4 นางสาวปาริฉัตร ปราบพาลา
22.5 นางสาวสลิตา นวลศรี
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23.1 นายศุภชัย จันทร์พริ้ม
23.2 นายอานนท์ ดุกหลิ่ม
23.3 นายณัฐวัชร อนันตพงศ์
23.4 นางสาวศศิประภา เต็มสิริมงคล
23.5 นายวีรยุทธ พวงเเก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
24.1 นางสุรีย์ ฉิมสังข์
24.2 นางสุดาพรรณ ช่วยแท่น
24.3 นางสาวนาฎอนงค์ ขาวผ่อง
24.4 นางสาวศรีสุดา แดงเปีย
24.5 นางสาวสิริพร วงษ์น้อย
เทศบาลตาบลกระแสสินธุ์ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
25.1 นางสาลี ทิพย์มณฑา
25.2 นางพงนธี ทิพย์มณฑา
25.3 นางสาวศรีประภา บุษบงค์
25.4 นายศลานนท์ บุษบงค์

อัตรำที่จ้ำง
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พื้นที่ปฏิบัติงำน

อัตรำที่จ้ำง

รวมอัตรำจ้ำงงำนพื้นที่จังหวัดสงขลำ
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
26.1 นางสาวนิภาพรรณ สุทธิรักษ์
26.2 นางสาวนนทินี ใยบัวเทศ
26.3 นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย
26.4 นางสาวจุฑามาศ จันทร์มี
26.5 นายณัฐวุฒิ ดุกล่อง
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27.1 นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ
27.2 นางสาวชมชนก สัมฤทธิ์
27.3 นางสาวปัทมาพร มีสิทธิ์
27.4 นางสาวศวรรยา คงเกิด
27.5 นางสาวสุพัตรา ชุมคง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28.1 นางสาวกานต์ศุจี ชูแก้ว
28.2 นางสาวบุษบา สุขวรรณ
28.3 นางสาวรุจิรา เก้าซ้วน
28.4 นางสาวสุดธิดา ชนะคช
28.5 นางสาวสมฤดี โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29.1 นางสาวสุนทรี ทองดาหยู
29.2 นางสาวกรวรรณ พุฒทา
29.3 นางสาวฉัตฑริกา รักจุล
29.4 นางสาววรารัตน์ คชริน
29.5 นางสาวเสาวลักษณ์ รอดเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
30.1 นางสาวทิพวรรณ มีชัย
30.2 นางสาวธัญพัฒน์ เสาดา
30.3 พรประภา บุญสิทธิ์

125
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25.5 นางปรีดา พัทบุรี
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31

32

33

34

35

พื้นที่ปฏิบัติงำน
30.4 นางสาวจิินดาภา จันทร
30.5 นางสาวจันทร์ทิพย์ ย้อมสี
องค์การบริหารส่วนตาบลควนทอง อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
31.1 นางสาวภัทราพร อินทวงศ์
31.2 นางสาวสุดารัตน์ คงนาลึก
31.3 นายสุพศิน เสวกวัง
31.4 นางสาวฐิติพร ณ นคร
31.5 นายชนสรณ์ แท้เที่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
32.1 นางสาวนายณัฐพล วุ้นเนียม
32.2 นางสาวสุพรรณี สุขทอง
32.3นางสาวศศิวิมล ณะจันทร์
32.4 นางสาววิภาภรณ์ ชูจันทร์
32.5 นางสาวนุขดาภณร์ บุรีภักดี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช
33.1 นางสาวฉัตรฑริกา กุญชรินทร์
33.2 นางสาวธัญญารัตน์ อุ่นจิต
33.3 นางสาววราภรณ์ ตั้นซุ่นหิ้ม
33.4 นางสาววัลภา อักษรพิบูลย์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแก้ว อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
34.1 นางสาวสายไหม ศรีสะอาด
34.2 นางสาววารุณี สุขสวัสดิ์
34.3 นางสาวปัณณ์ฉัตร ใบโพธิ์
34.4 นางสาวจุรีพร จิตสมพงศ์
34.5 นางสาวกิ่งสุดา อนันตกูล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
35.1 นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิสาร

อัตรำที่จ้ำง
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36

37

38

39

พื้นที่ปฏิบัติงำน
35.2 นางสาวสุนิษา แสงแก้ว
35.3 นางสาวจารุมล ปัญจาภาค
35.4 นางสาวดาราวดี ไชยพลบาล
35.5 นางสาวกนกวรรณ เกิดนุ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขึ้น อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
36.1 นางสาวนารีรัตน์ อินทมาศ
36.2 นางสาวรัตติกาล ศรีนวล
36.3 นางสาววราภรณ์ สม้อ
36.4 นางสาวอังคณา เอกัง
36.5 นางสาวศิริรัตน์ ไชยรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
37.1 นางสาวรุ่งธิดา ชาญณรงค์
37.2 นางสาวภคพร ใจสนุก
37.3 นางสาวนฤมล เซ่งปุ้น
37.4 นางสาวเกวลิน สบเหมาะ
37.5 นางสาวณัชชา บุญวรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
38.1 นางสาวกัญญ์วรา หนูหว้า
38.2 นางสาวอทิตยา แก้วมีศรี
38.3 นางสาววรรณภา พราหมทอง
38.4 นางสาวนัจนัน รสทิพย์
38.5 นางสาวพรรณฑิภา ฝอยทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามตาบล อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
39.1 นายศราวุฒิ สงเอียด
39.2 นางสาวยุภาวดี อาจไพริน
39.3 นางสาวกัญญาพร ย่องนุ่น
39.4 นายสรรเพชญ ศักดิ์เศรษฐ

อัตรำที่จ้ำง
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40

41

42

43

44

พื้นที่ปฏิบัติงำน
39.5 นายสิทธิศักดิ์ กุศลกุล
องค์การบริหารส่วนตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
40.1 นางสาวอริสา สายชตา
40.2 นายกิติศักดิ์ บูรณะกิติ
40.3 นางสาวกุสุมา สุวรรณรัตน์
40.4 นางสาวเบญจวรรณ จันชุม
40.5 นายรณกฤต พงษ์รักธรรม
รวมอัตรำจ้ำงงำนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
41.1 นางสาวชโลทร สังข์ชู
41.2 นางสาวนารีรัตน์ เหมือนพรรณราย
41.3 นายภานุวัต ทองฤทธิ์
41.4 นายวิริยะ พุ่มเอียด
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
42.1 นายนภนต์ กล่อมเกล้า
42.2 นางสาวเสาวนี เจ้ยทองศรี
42.3 นางสาววราพร ขันเงิน
42.นางสาวสุกัลยา นวลสระ
42.5 นางสาวบุษบาวรรณ ปราบเสร็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
43.1 นางสาวอาไพ อ่อนเกลี้ยง
43.2 นางอาภรณ์ ใจบุญ
43.3 นางสาวณัฐภัสสร ณ ระนอง
43.4 นายปั้น ใจบุญ
43.5 นางลัดดา ใจบูญ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
44.1 นางสาวกรศิรักษ์ ชูเสียงแจ้ว
44.2 นางสาววชิราพรรณ คงนวล
44.3 นางสาวมาริสา อินขัน
44.4 นางสาวกมลวรรณ มีพฤกษ์

อัตรำที่จ้ำง
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45

46

47

48

49

50

พื้นที่ปฏิบัติงำน
44.5 นางสาวเกตุทิพย์ บุญญา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
45.1 นายธีระพัฒน์ อนุพนั ธ์
45.2 นางสาวจุติพร ขันชัย
45.3 นางสาวเกวลิน ไทยฉิม
45.4 นายจารึก หัวเขา
45.5 นางสาวศิวนาถ สิริพรรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
46.1 นางสาวปิยวดี เลื่องเชื้อง
46.2 นางสาวสุชาฎา บัวบาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะบ้า อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
47.1 นางสาวจิราพันธ์ สีนวลเอียด
47.2 นายพรรษกร สีนวลเอียด
47.3 นางสาวมณฑิรา สุดกิจ
47.4 นายณัฐพล จันทรรักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
48.1 นายธรรมรัตน์ หวังจิ
48.2 นายทวีศักดิ์ เป้าทอง
48.3 นายคุณาธิป สองเมือง
48.4 นางสาวเยาวเรศ วินสน
48.5 นายวิสุทธิ์ สารบรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลละมอ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
49.1 นายทนงศักดิ์ โอฬารพฤกษ์
49.2 นายอนุพงศ์ จินดานิล
49.3 นาวสาวบุณฑริกา นิลโอภา
49.4 นางสาวทิฆัมพร ไกรเกรอะ
49.5 นางสาวศิริวรรณ เกิดไก่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลกะช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
50.1 นางสาวธัญญลักษณ์ วุ่นคง
50.2 นางสาววราภรณ์ วิทยารัฐ
50.3 นางสาวฐิติมา แก้วสว่าง

อัตรำที่จ้ำง
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51

52

53

54

55

56

พื้นที่ปฏิบัติงำน
50.4 นางสาวเกศมณี เต้บารุง
50.5 นางสาววิไลพร สังข์กรด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
51.1 นางสาวฉัตรฤดี หมานหมาด
51.2 นางสาวแก้วใจ ซกซื่อ
51.3 นางสาวชุติมา สุทธาภิรมย์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
52.1 นางสาวทิพย์เกษร ฤทธิ์หมุน
52.2 นายอาทร นุ่นชูผล
52.3 นายเกียรติพงษ์ ศรีสุด
52.4 นางสาวกัลย์สุดา เหล่าพรหม
52.5 นายชรินทร์ สืบประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตาบลสุโสะ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
53.1 นายสังเวียน ศรีไตรรัตน์
53.2 นายรพีกร เหมรัตน์
53.3 นางสาวจันยานัน เสียมใหม่
53.4 นายธนัช ฤทธิ์หมุน
53.5 ว่าที่ร.ต.หญิงพัทธนันท์ จันทรมาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
54.1 นางสาวสุกัญญา ดาเดิม
54.2 นางสาวรุจิรัตน์ กิ้มย่อง
54.3 นายประภัทสร ร่างเล็ก
54.4 นายยงยุทธวิท เก้าเอี้ยน
54.5 นางจริยา ปุ่ยพล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
55.1 นายอุทัย ศรีไตรรัตน์
55.2 นายวิศิษฐ์ ชัยศิริ
55.3 นางสาววรพร เกาะสมัน
55.4 นาย เอกพงษ์ ศรีสุด
55.5 นางสาวนงลักษณ์ ทองดี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

อัตรำที่จ้ำง
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57

58

59

60

61

พื้นที่ปฏิบัติงำน
56.1 นางสาวโชติกา มะณีโชติ
56.2 นางสาวบุบผา สมาธิ
56.3 นางสาวกัญญารัตน์ ขวัญอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
57.1 นายธีรพงศ์ หลานวงษ์
57.2 นางสาวเจนจิรา ฮั้นเย็ก
57.3 นางสาวนริศา คงชาติ
57.4 นางสาวจรัญญา หะหมาน
57.5 นางสาวจรีณา ฮั้นเย็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
58.1 นางสาวศิริภัทรา สัณห์พานิชกิจ
58.2 นายอดิเรก จิตรหลัง
53.3 นายภพเทพ สัณเพ็ชร
53.4 นางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคง
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
59.1 นางสุภาดา ชัยบุตร
59.2 นางสาวธันย์ชนก แก้วละเอียด
59.3 นายณัฐวุฒิ คิดรอบ
59.4 นางสาวชญานิษฐ์ คงห้วย
59.5 นายเสฏฐวุฒิ ปราบเสร็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเสะ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
60.1 นายยุทธนา อาดา
60.2 นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต
60.3 นางสาวสายธาร โพธิ์แก้ว
60.4 นายนนทวัฒน์ ขาวแจ้ง
60.5 นางสาวพัชรีย์ แก้วประการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
61.1 นางสาวกัลยา เสิดเสน
61.2 นางสาวศิริ พรมสังข์
61.3 นางสาวทิพย์รัตน์ จงรักษ์
61.4 นางสาวกรกนก คงขา

อัตรำที่จ้ำง
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62

63
64

65

66

67

พื้นที่ปฏิบัติงำน
61.5 นายปัญณวัฒน์ ชัยมีเขียว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
62.1 นางสาวศิรภัสสร สังสัน
62.2 นางสาวกัญชพร สุวรรณสุข
62.3 นางสาวชุติกาญจน์ แซ่เบ๊
62.4 นายยงยุทธิ์ ธานีรัตน์
62.5 นางสาววิภาดา เพชรขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
63.1 นายจตุรงค์ รอดเซ็น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
64.1 นายอาชีพ เพ็ชรเพ็ง
64.2 นางมนทิรา กันปุย
64.3 นางสาวสกามาศ รองเดช
64.4 นางสาวอัมพร เพ็ชรเพ็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
65.1 นางสาวกัญญาพัชร จันทรเกตุ
65.2 นางสาวดาราวรรณ ณ สิงหล
65.3 นายสมพร ปานนิล
65.4 นายสินทร แป้นไทย
65.5 นายธีรพล ชัยเพชร
รวมอัตรำจ้ำงงำนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
66.1 นายภัคพล หมู่เฮง
66.2 นางสาวชนิษร ไชยแสง
66.3 นางสาวกมลธิสชา ชูมาก
66.4 นางสาวอินทิรา จรุ่งแก้ว
66.5 นายโสภณวิชญ์ สวัสดิ์พิบูลย์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
67.1 นางสาวนุสรา พรหมาด
67.2 นางสาวสุดา สาลีหมีน
67.3 นายนรเศษฐ ธรรมวาโร
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68

69

70

71

72

พื้นที่ปฏิบัติงำน
67.4 นางสาวสุไรดา พรหมาด
67.5 นายรัฐสภา สุวรรณชาตรี
เทศบาลเมืองสตูล ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
68.1 นายก้องภพ เพชรแก้ว
68.2 นางสาวจิราภา ธราดลวิศิษฏ์
68.3 นายณัฐพงศ์ ภู่สุวรรณ
68.4 นางสาวพรพรรณ ผ่องสุวรรณ
68.4 นางสาวศรารัชต์ ช่องรักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลควนขัน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
69.1 นางอนันตา ลิบัง
69.2 นายศรัณย์ พานิชกุล
69.3 นายประมวล อนุสาร
69.4 นายปฏิภาณ มิ่งแก้ว
เทศบาลตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
70.1 นายอัมรินทร์ อินทรเสนีย์
70.2 นายนิกิฟ นิยอ
70.3 นางสาวกัญจนา มีมาก
70.4 นางสาวอรวรรณ สาครเจริญ
70.5 นางสาวมาราตรี ครุฑธา
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยู อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
71.1 นางสาวณัจฉรียา แก้วหวังสกูล
71.2 นางนิโลบล แก้วหวังสกูล
71.3 นางสาวสุชาฎา วราโห
71.4 นางสาวปุณยานุช เสาดา
71.5 นายปริญญา ธนนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอละงู จังหวัดสตูล
72.1 นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ์
72.2 นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย
72.3 นายนันทพงศ์ ยังแก้ว
72.4 นายนฤเบศ สังข์จันทร์
72.5 นายณัฐพล พุทธาระ
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73

74

75

76

77

78

พื้นที่ปฏิบัติงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
73.1 นางสาวกนกวรรณ หอมหวล
73.2 นายปวฤทธิ์ ผิวเหมาะ
73.3 นายจารุเดช ฤทธิเดช
73.4 นายเสกสรร สันม่าหมูด
73.5 นายณัฐวุฒิ เรือทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
74.1 นางสาวศศิภรณ์ ชูจันทร์
74.2 นางสาวปรียาวดี เลียดรักษ์
74.3 นางสาวเอริซ่า หีมมิหน๊ะ
74.4 นางสาวธนัญญา หลีกาด
74.5 นายภูริณัฐ แหอหลี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
75.1 นางสาวกานต์รวี ปรีชาติวงศ์
75.2 นางสาวดารุณี ฝั่งขวา
75.3 นางสาววิมล จันทร์มุณี
75.4 นางสาวเรืองชุภา ด้วงดี
75.5 นายณัฐวุฒิ พละกุล
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
76.1 นายจิระพงษ์ แก้วเจริญ
76.2 นายภัทราวุธ นารีเลิศ
76.3 นายคมศักดิ์ ถนอมนาม
76.4 นายชาพเทพ โกมัย
76.5 นายภิชยนันท์ ไกรวงศ์
องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
77.1 นางสาวมิสวานี บินหมัดอมิน
77.2 นางสาวมุนา ปังหลีเส็น
77.3 นางสาวอัสมา มาลินี
77.4 นายชัยชนะ คงอ่อน
77.5 นางสาวกัญญสรณ์ จิตรหลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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79

80

พื้นที่ปฏิบัติงำน
78.1 นางสาวมนัญชญา ใจดี
78.2 นายอับดลรอหมาน หลังปูเต๊ะ
78.3 นายปณทัศน์ หนูเขียว
78.4 นายณัฐศักย์ หวังสุด
78.5 นายสรอรรถ สุขยฤกษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
79.1 นางสาวธิปทิวา เกตุทองดี
79.2 นางสาวชยุดา ขวัญเด็น
79.3 นางสาวอารียา ยาหนา
79.4 นางสาวอัญญรัตน์ หนูคง
79.5 นายอนัญธวัตน์ เกษมสัน
องค์การบริหารส่วนตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
80.1 นางสาววรางคณา ทองลาดี
80.2 นายประสิทธิพร อนันต์ภัทรกูล
80.3 นางชัชนาถ อนันต์ภัทรกูล
80.4 นายกฤษณ์ พานิช
80.5 นางสาวฟัยรุส อุเส็นยาง
รวมอัตรำจ้ำงงำนพื้นที่จังหวัดสตูล
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