ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่
ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
จานวน 14 อัตรา โดยมีการพิจารณาการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑. การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยจะเรียงลาดับรายชื่อและสารองตามลาดับไว้ และให้ผู้นั้นไปรายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศและจัดทา
สัญญาจ้างด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 99 หมู่ 5
ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 13.0๐ ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้โปรดติดต่อและสอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 – 1025 – 4864
๒. การรายงานตัวและการจัดทาสัญญาจ้างต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบดังนี้
2.1 บัณฑิตจบใหม่
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวนหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จานวน 1 รูป
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-25) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน
3 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
7) สาเนาหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี) จานวน 3 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
ในการนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่
กาหนด และหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้แนบประกอบในวันรายงานตัวตามข้อ 2.1 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์ในการจัดจ้างตาแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการครั้งนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้จะเลื่อนอันดับบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตาบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
( ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร
1. หน่วยงานพื้นที่จังหวัดชุมพร
1.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จานวน 6 อัตรา
1) นางสาวภรนมน มั่นคงภักดีกุล
2) นางสาวกัลย์สุดา พลภักดี
3) นายอินทร น่วมอนงค์
4) นางสาวศุภรัตน์ พรหมน้อย
5) นางสาวอารียา หุตะจูฑะ
6) นางสาวศรินธร คล้ายอุดม
1.2 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองชุมพร จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวสุนิษา เชื้อทอง
1.3 สานักงานสาธารณสุขอาเภอหลังสวน จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ
1.4 สานักงานสาธารณสุขอาเภอปะทิว จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวชมภูนุช ตรีเพชรสมคุณ
1.5 สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะ จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวสุทธิตา คงน้อย
1.6 สานักงานสาธารณสุขอาเภอสวี จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวนวลอนงค์ หัตถา
1.7 สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งตะโก จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวดุษฎี ทับผ่อง
1.8 สานักงานสาธารณสุขอาเภอพะโต๊ะ จานวน 1 อัตรา
1) นางสาวปณิตา พุ่มโพธิ์
1.9 สานักงานสาธารณสุขอาเภอละแม จานวน 1 อัตรา
1) นายภานุรุจ รอดทองดี

