๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ฉบับที่ ๑๔๙/๒๕๖๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
..........................................................................................
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุริน ทร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดาเนินการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๑๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จานวน ๕๐ อัตรา และบัดนี้ไ ด้ดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตาม
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ดังมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายชื่อผู้ ไ ด้อัน ดับสารอง ตามรายละเอียดบัญ ชี แนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายนี้ มารายงานตัวเพื่อทาสัญญา/ข้อตกลงบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการและปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒. เอกสารที่ใช้ในการทาข้อตกลง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนามาในวันรายงานตัว ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามที่ รับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทาสัญญาและปฐมนิเทศ ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยผ่านจุดคัดกรองของ
มหาวิทยาลัย และให้สวมหน้ากากอนามัย
๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ม ารายงานตัว แต่ไ ม่ปฏิบัติตาม (ข้อ ๒,๓) มหาวิทยาลัยจะไม่ รั บ
รายงานตัว
/๕. หากผู้ผ่าน...

๒
๕. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และ
มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับสารองมารายงานตัวต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๓
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สถานที่ร่วมปฏิบัติงานของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ๑๗ พื้นที่ ในจังหวัดสุรินทร์
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ ๑๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่

สังกัดพื้นที่

๑. อาเภอเมืองสุรินทร์

จานวน
(อัตรา)
๗

๒. อาเภอกาบเชิง

๒

๓. อาเภอเขวาสินรินทร์

๓

๔. อาเภอจอมพระ

๖

๕. อาเภอท่าตูม

๔

๖
๗

๑
๑

อาเภอโนนนารายณ์
อาเภอบัวเชด

ผลการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
๑. นายธวัชชัย ขันทอง
๒. นางภัทรวดี สาทลาลัย
๓. นางพิไลพร โสรถาวร
๔. นางสาวนิสา เพียรมี
๕. นางสาวสุชาดา ศุภผล
๖. นางสาวสุวิมล วรรณสิงห์
๗. นางสาวบุษยมาส ศรีเพชร
๑. นายประมวล สุทธิสุข
๒. นางสาวกนกทิพย์ มามูล
๑. นางสาวจาลิวัลย์ หาญยิ่ง
๒. นางสาววิภา จองอยู่
๓. นางสาวนฤมล พริ้งเพราะ

อันดับสารอง
๑. นายณัฐวุฒิ วงษา
๒. นายเอกลักษณ์ นามวงค์
๓. นายวัฒนามูล กระโทก

๑. นางสาววาสนา พันมหา
๒. นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองแม้น
๓. นางสาวบุษกร กองงาม
๔. นางสาวสมจิตร คาผุย
๕. นางสาวภัควลัญชญ์ ชูทอง
๖. นายชัชพิสิฐ พรหมบุตร
๑. นางสาวรสสุคนธ์ แสนดี
๒. นายปัญญา งามเลิศ
๓. นางสาวรัตสิยา แสนกล้า
๔. นางสาวอศิศา สุภาพ
๑. นายสมลักษณ์ พูนผาด
๑. นางสาวกนกพรรณ แสงงาม

๑. นางสาวยอกร สานักนิตย์

๔. นางสาวแพรวนภา วันนา
๕. นางสาวณิชกานต์ ตรงเที่ยง
(ไม่มี)
(ไม่มี)

(ไม่มี)

(ไม่มี)
(ไม่มี)

๔
ที่

อาเภอปราสาท

จานวน
(อัตรา)
๖

อาเภอรัตนบุรี

๒

๑๐ อาเภอลาดวน

๒

๑๑ อาเภอศรีณรงค์

๒

๑๒ อาเภอศีขรภูมิ

๕

๘

๙

สังกัดพื้นที่

ผลการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
๑. นางสาวโสรยา บุญอยุ่
๒. นางสาวอาภา ศรีดาพันธ์
๓. นางสาวชุติมา พะงาตุนัด
๔. นายจิรวัฒน์ ชุ่มสูงเนิน
๕. นายฐิติกานต์ ผลักกระโทก
๖. นางสาวสุพัตรา เสถียรรัตน์
๑. นางสาวโชติมณี นัยบุตร
๒. นางสาวศรสวรรค์ ศรีษะแก้ว
๑. นางสาวศศิตา เจริญศรี
๒. นางสาวเกศรา มีรัตน์
๑. นางสาวธิดารัตน์ แว่นดี
๒. นางสาวทิวากร กันทะพันธ์
๑. นางสาวสุดารัตน์ ฤกษ์ดี

อันดับสารอง
๑. นางสาวกนกพร บุญอยู่

(ไม่มี)
(ไม่มี)
(ไม่มี)
๑. นางสาวสุมาลี สมเผ่าวงค์

๒. นางรัตนา ศรีแก้ว
๓. นางสาวรัตตะวัน เนื่องเม็ก
๔. นางสาวรุ่งนภา โคมุต
๕. นางสาวอรอนงค์ ผิวพรรณ
๑๓ อาเภอสังขะ

๕

๑. นายพาทิศ ทวีชาติ
๒. นายธวัชชัย ชัยศรี
๓. นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว
๔. นางสาวสิริรัตน์ ทวีโภค
๕. นางสาวชลดา สารสุข

(ไม่มี)

๑๔ อาเภอสาโรงทาบ

๔

๑. นายทะนงศักดิ์ ศรีษะแก้ว

(ไม่มี)

๒. นางสาวกาญจนาพร คาหาญ
๓. นางสาวศิราพร บุญเต็ม
๔. นางสาววาสนา พวงประยงค์
รวม

๑๔ พื้นที่

๕๐

หมายเหตุ : ในกรณีอาเภอที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจานวน หรือขาดคุณสมบัติอัน ส่งผลให้มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ไม่ครบตามอัตราที่กาหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้ดาเนินการปรับเพิ่มอัตราให้กับอาเภอที่มีผู้สมัคร
เป็นจานวนมากและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

