
 

 
 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

 

*********************************************** 

 

       ตามที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเขารวมโครงการ

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว ๐๒๓๖/ว๓๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓  และมีนโยบายรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาตามโครงการดังกลาว ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กําแพงเพชร สุรินทร นาน และพระนครศรีอยุธยา จํานวน  ๑๐๐ อัตรานั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับสวนงานและวิทยาเขตในพื้นที่ ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคล

เพื่อจางเหมาบริการตามโครงการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว  

      จึงประกาศรายชื่อเพื่อจางเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามพื้นที่ปฏิบัติงานจํานวน ๕ ตําบล โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมจํานวน ๑๑ เดือน ในอัตราเงินเดือนที่กําหนด ตาม

รายละเอียดในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

รองประธานคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

แบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลฯ 



 

รายละเอียดแนบ ๑ 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ผูบริหารโครงการในพ้ืนท่ีตําบลทาเรือ ผศ.ดร.ไพรัตน ฉิมหาด 
 

ลําดับ ประเภท รายช่ือ คาตอบแทน/เดือน 

๑ นิสิต นางสาวศุภาวรรณ สงศรี ๕,๐๐๐ บาท 

๒ นิสิต นางสาวกมลวรรณ แปะแนะ ๕,๐๐๐ บาท 

๓ นิสิต นางสาวอรจีรา  แซติ่ง ๕,๐๐๐ บาท 

๔ นิสิต นางสาวนิตยา  โสพรรณโชติ ๕,๐๐๐ บาท 

๕ นิสิต นายธีระพล  หนูนอย ๕,๐๐๐ บาท 

๖ ประชาชนทั่วไป นางเกสร  ชวยเชื้อ ๙,๐๐๐ บาท 

๗ ประชาชนทั่วไป นางวนิดา  มากนวล ๙,๐๐๐ บาท 

๘ ประชาชนทั่วไป นายกมล  เต็มรัตน ๙,๐๐๐ บาท 

๙ ประชาชนทั่วไป นางสมบูรณ บุญคมรตัน ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐ ประชาชนทั่วไป นางอารีย  เพ็งสุวรรณ ๙,๐๐๐ บาท 

๑๑ บัณฑติจบใหม นางสาวสุภาวดี เดชจูด ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๒ บัณฑิตจบใหม นางสาวพรทิพย แทนทอง ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ บัณฑติจบใหม นายปญญาวุธ เลขมิตร ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๔ บัณฑติจบใหม นางสาวชนกานต ศรีนุน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ บัณฑติจบใหม นายจักรพงษ สุขศรีสังข ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ บัณฑิตจบใหม นางสาวนิภาพร  เวชวิมล ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๗ บัณฑติจบใหม นางสาวปาริชาติ  ดุลยเภรี ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘ บัณฑติจบใหม นางสาวนิจจารีย  โฉมสอาด ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๙ บัณฑติจบใหม นางสาวกาญจนสุมาศ บํารุงชาติ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ บัณฑติจบใหม นางสาวนภัสวรรณ  พวงคลัง ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 

 



 

รายละเอียดแนบ ๒ 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

 

ผูบริหารโครงการในพ้ืนท่ีตําบลนครชุม พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. 
 
 

ลําดับ ประเภท รายชื่อ คาตอบแทน/เดือน 

๑ นิสิต นายจารุพงษ ขอนทอง  ๕,๐๐๐ บาท 

๒ นิสิต นางสาวอภิชญา ภูมิเมือง ๕,๐๐๐ บาท 

๓ นิสิต นางสาวอภิญญา ชัยภัคเกษม ๕,๐๐๐ บาท 

๔ นิสิต นายณัฐฐินันท วงศสินนาค ๕,๐๐๐ บาท 

๕ นิสิต นางลัดดา พลศร ๕,๐๐๐ บาท 

๖ ประชาชนทั่วไป นางสาวจันทรเพ็ญ บัวจันทร ๙,๐๐๐ บาท 

๗ ประชาชนทั่วไป นายสุธี สิงหโต  ๙,๐๐๐ บาท 

๘ ประชาชนทั่วไป นางสาวแอนนา ประสาทพร ๙,๐๐๐ บาท 

๙ ประชาชนทั่วไป นางสาวรัญจวน  รักจอย ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐ ประชาชนทั่วไป นายเจริญ คงศิริ ๙,๐๐๐ บาท 

๑๑ บัณฑิตจบใหม นางสาวณัฐณิชา เนื่องจุย ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๒ บัณฑติจบใหม นายสุรพล ไชยฤกษ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ บัณฑติจบใหม นายสุภชัย เสือสูงเนิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๔ บัณฑติจบใหม นางสาวอังคณา  เนยสูงเนนิ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ บัณฑติจบใหม นายณัฐสันต นันทวัฒน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ บัณฑติจบใหม นางสาวลัดดาวัลย โมเทียน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๗ บัณฑติจบใหม นางสาวกรรณิการ วรรณา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘ บัณฑติจบใหม นางสาวปยวรรณ  ศิริพรม ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๙ บัณฑิตจบใหม นางสาวอิชญา  คงภักดี ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ บัณฑติจบใหม นางสาววาสนา  อ่ึงศรีคราม ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 



รายละเอียดแนบ ๓ 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 

ผูบริหารโครงการในพ้ืนท่ีตําบลนอกเมือง รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย 

 

ลําดับ ประเภท รายชื่อ คาตอบแทน/เดือน 

๑ นิสิต นายเสนีย  สีเหลือง ๕,๐๐๐ บาท 

๒ นิสิต นายธีรยุทธ  สมัยนาม ๕,๐๐๐ บาท 

๓ นิสติ นางสาวจรรยาพร  ภูนุภา ๕,๐๐๐ บาท 

๔ นิสิต นางสาวจันทกานต  ทองลาย ๕,๐๐๐ บาท 

๕ นิสิต นางสาววรรณิภา  อุตสาหะ ๕,๐๐๐ บาท 

๖ ประชาชนทั่วไป นางสาวจินตนา จัตุรภัทร ๙,๐๐๐ บาท 

๗ ประชาชนทั่วไป นางสาววีรยา  เรืองสวัสดิ์ ๙,๐๐๐ บาท 

๘ ประชาชนทั่วไป นางสาวจุลาลักษณ ยิ่งทุนดี ๙,๐๐๐ บาท 

๙ ประชาชนทั่วไป นางสาวราภรณ  เปนยินดี ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐ ประชาชนทั่วไป นางสาวสิรินยา  ระยางาม ๙,๐๐๐ บาท 

๑๑ บัณฑติจบใหม นายพงศธร  ปกการงั ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๒ บัณฑติจบใหม นางสาวศิริลักษณ  รักยิ่ง ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ บัณฑติจบใหม นางสาวชนมนิภา  สุบรรนาจ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๔ บัณฑิตจบใหม นางสาววิมลรัตน  สําราญใจ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ บัณฑติจบใหม นางสาวนารีประภา  สุวรรณบุผา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ บัณฑติจบใหม นางสาวกาญจนา  พรมแพง ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๗ บัณฑติจบใหม นางสาวอัมรา  ตอรบรัมย ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘ บัณฑติจบใหม นายนิยม  กานอินทร   ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๙ บัณฑติจบใหม นายกฤตภัค   สีดา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ บัณฑติจบใหม นายณัฐนันท บัวหอม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 



รายละเอียดแนบ ๔ 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

 

ผูบริหารโครงการในพ้ืนท่ีตําบลฝายแกว พระชยานันทมุนี ผศ.ดร. 

 

ลําดับ ประเภท รายชื่อ คาตอบแทน/เดือน 

๑ นิสิต นางสาวปยะดา  บุญตา ๕,๐๐๐ บาท 

๒ นิสิต นางสาวนิศารัตน แสนผล ๕,๐๐๐ บาท 

๓ นิสิต นางสาวอวัสดา  ภูลังกา ๕,๐๐๐ บาท 

๔ นิสิต นายวุฒิ คทวณิช ๕,๐๐๐ บาท 

๕ นิสิต นางสาวสุพรรษา นันภิวงค ๕,๐๐๐ บาท 

๖ ประชาชนทั่วไป นายอนุรักษ นุระธนะ ๙,๐๐๐ บาท 

๗ ประชาชนทั่วไป นายฐาปน ศิริ ๙,๐๐๐ บาท 

๘ ประชาชนทั่วไป นางจุรีรัตน ศรีษะสุวรรณ ๙,๐๐๐ บาท 

๙ ประชาชนทั่วไป นายมงคล  ไชยวงศ ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐ ประชาชนทั่วไป นางอัญชิษฐา จันทรคฤหาสน ๙,๐๐๐ บาท 

๑๑ บัณฑติจบใหม นางสาวจิราภา วงคพุทธคํา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๒ บัณฑติจบใหม นางสาวเยาวเรศ ผมงาม ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ บัณฑติจบใหม นายไกรเลิศ คันทะลือ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๔ บัณฑิตจบใหม นายวีรวิชญ พิพัตนธนเดชกุล ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ บัณฑติจบใหม นายกชพรรณ จันทรา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ บัณฑติจบใหม นางสาวสริตา  จองใหม ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๗ บัณฑติจบใหม นางสาวสุวลี อุทธิยา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘ บัณฑติจบใหม นางสาวน้ําฝน ดูจันทรศักดิ์ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๙ บัณฑติจบใหม นายไชยมงคล มุลมองมี ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ บัณฑติจบใหม นางสาวสุภาวรรณ ขัติยศ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 



รายละเอียดแนบ ๕ 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรจางเหมาบริการ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูบริหารโครงการในพ้ืนท่ีตําบลภูเขาทอง พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ.ดร. 

 
 

ลําดับ ประเภท รายช่ือ คาตอบแทน/เดือน 

๑ นิสิต นายเดโช งานเฉลิมรัตน ๕,๐๐๐ บาท 

๒ นิสิต นายโอภาส ชัยเลิศ ๕,๐๐๐ บาท 

๓ นิสิต นายกิตภาณุ สะเทือนไพร ๕,๐๐๐ บาท 

๔ นิสิต นายวิรสิชญ ภักดี ๕,๐๐๐ บาท 

๕ นิสิต นายอานนท เนียมเกิด ๕,๐๐๐ บาท 

๖ ประชาชนทั่วไป นายบุญญา ศรีสมาน ๙,๐๐๐ บาท 

๗ ประชาชนทั่วไป นายสุรพงษ จ่ันเพชร ๙,๐๐๐ บาท 

๘ ประชาชนทั่วไป นางสุมาลี ขาวกระจาง ๙,๐๐๐ บาท 

๙ ประชาชนทั่วไป นางสาวสายสุนีย ควรผล ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐ ประชาชนทั่วไป นางสาวพีรยา เนตรทิพย ๙,๐๐๐ บาท 

๑๑ บัณฑติจบใหม นายสมบัติ เจอานี  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๒ บัณฑติจบใหม นางสาวปณิสรา เสถียรนิตย ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๓ บัณฑติจบใหม นางสาวบุษรา เนื่องบุญมา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๔ บัณฑติจบใหม นายอัษฎา เย็นภูเขา ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ บัณฑิตจบใหม นายฐติิวัฒน เพชรถิรสวัสดิ์   ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๖ บัณฑติจบใหม นายกิตติกร พรมวงศ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๗ บัณฑติจบใหม นาวสาวพรทวี ศรีสังขงาม ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๘ บัณฑติจบใหม นางสาวจิรินันท เพชรศรีธนัส ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๙ บัณฑิตจบใหม นายชาคริต แสงอรุณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐ บัณฑติจบใหม นายศิวะ  สุขสวัสดิ์ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 


