ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่
*************************************
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อจ้ างเหมาบริ การในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั งคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล
1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

-2เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการและบัญชีสารอง
ก. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการและรายชื่อบัญชีสารอง
1. ประเภทนักศึกษา
1.1 ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จานวน 2 อัตรา คือ
1
นายนเรศ เพชรคง
2
นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ
1.2 ตาบลคลองกระจง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวสุชานันท์ มากเอี่ยม
สารองอันดับ 1 นายภานุวัฒน์ โนรา
สารองอันดับ 2 นางสาวอรวรรณ พันธเสน
1.3 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวชนัญชิดา แอดแฮด
สารองอันดับ 1 นางสาวกัณฐิกา เอมอยู่
สารองอันดับ 2 นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง
1.4 ตาบลท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 2 อัตรา คือ
1
นายศรัณย์ ทับทาบ
2
นางสาวนันทิดา วังเพชร
สารองอันดับ 1 นางสาวสิริวิภา อ่าปลั่ง
1.5 ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 4 อัตรา คือ
1
นายเริงชัย อินสิงห์
2
นางศิรินธรณ์ ธรรมรัง
3
นายมธุรส เพ็งที
4
นายนภดล ปักดา
สารองอันดับ 1 นายจิรเมธ น้อยนิ่ม
สารองอันดับ 2 นางสาวณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย

-31.6 ตาบลท่าตาล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 2 อัตรา คือ
1
นายธนโชติ เอมสาร
2
นางสาวเอมมิกา สามารถ
สารองอันดับ 1 นางสาวมยุรา แสนสุขใส
สารองอันดับ 2 นางสาวภัทรภรณ์ แก้วโสม
สารองอันดับ 3 นางสาวจิรนันท์ พงษ์เขียว
สารองอันดับ 4 นายณัฐกร กัลปนาท
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
2.1 ตาบลดงคู่ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางบงกช หาญณรงค์
2.2 ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จานวน 3 อัตรา คือ
1
นางกรรณิการ์ สุนันต๊ะเครือ
2
นางดวงจันทร์ คาเครือ
3
นางเสาร์แก้ว วงค์เครือ
สารองอันดับ 1 นางสาวธันย์ชนก แจ่มศรี
สารองอันดับ 2 นายพงศกร จันทิก
สารองอันดับ 3 นางสาวกุลฑิมาพร คาอ้าย
2.3 ตาบลคลองกระจง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวสุกัญญา ปลูกสร้าง
สารองอันดับ 1 นางสาววราภรณ์ ทองเพชร
2.4 ตาบลวังไม้ขอน อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 อัตรา คือ
1
นายรัฐธรรมนูญ วิวัฒน์ชรางกูล
สารองอันดับ 1 นายกิตติพงศ์ พุ่มน่วม
2.5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวณัฐชยา ถุงเงิน
สารองอันดับ 1 นางสาวสิริพลอย พิลึก
สารองอันดับ 2 นางสาวอรสา สัตยานุรักษ์
สารองอันดับ 3 นางสาวกมลรักษ์ คาเสน
สารองอันดับ 4 นายรีนวัฒน์ สีขาว
สารองอันดับ 5 นางสาวชนากานต์ กลางวงษ์
สารองอันดับ 6 นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์
สารองอันดับ 7 นางสาวอัจฉรา ตันติพลาผล

-42.6 ตาบลท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 2 อัตรา คือ
1
นายฐิติพล มุกดาสนิท
2
นางสาวเอื้องพร สังคต
สารองอันดับ 1 นางสาวปัฐมณฑน์ แก้วเขียว
สารองอันดับ 2 นางสาวรมย์ชลี แสงทับทิม
สารองอันดับ 3 นางสาวคนึงนิด ตันรินทร์
สารองอันดับ 4 นางสาวพัชรี แสงบุดดี
สารองอันดับ 5 นางสาวณัฐชยา สิงห์โต
สารองอันดับ 6 นางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์อ่องรัก
สารองอันดับ 7 นางสาวชนิตา อินทร์ยัง
2.7 ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 4 อัตรา คือ
1
นายจักรกฤษ ก้อนคามี
2
นางบุญชม เมืองเปรม
3
นางสาวศิริรัตน์ ดิษย์เจริญ
4
นางสาวณิชมน บุญมา
สารองอันดับ 1 นางสาวกุลนิษฐ์ นาคหลวง
สารองอันดับ 2 นายชลธี ฤทธิ์รักษ์
สารองอันดับ 3 นางสาวปลายฟ้า ธิปโชติ
สารองอันดับ 4 นายสุพาสิณี สมมัคคี
สารองอันดับ 5 นายอดิศักดิ์ ศรีวัฒนกุล
2.8 ตาบลท่าตาล อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว
สารองอันดับ 1 นายธนกฤต เหล่าสัจจะ
สารองอันดับ 2 นางสาวนิภาวรรณ วัดแจ้ง
สารองอันดับ 3 นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง
สารองอันดับ 4 นายมนตรีรัฐ มงคลรัตน์
2.9 ตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวภัทราพร ภู่ฆัง
สารองอันดับ 1 นายธวัชขัย ทับทิมทอง

-53. ประเภทบัณฑิตจบใหม่
3.1 ตาบลดงคู่ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 3 อัตรา คือ
1
นางสาวดวงตา ประมวล
2
นางสาววิภาวี จันทร์ลือชา
3
นายณัฐพล บุญเรือ
สารองอันดับ 1 นางสาวอารีย์ ทิฆัมพรธีรวงศ์
สารองอันดับ 2 นางสาวพรนิภา พิมเสน
สารองอันดับ 3 นางสาวเบญจพร พลอยไป
สารองอันดับ 4 นางสาวรุ่งนภา มธุพจน์
สารองอันดับ 5 นางสาวอาทิตยา ประถัมภ์
สารองอันดับ 6 นางสาวปิยธิดา พุทธประเสริฐ
สารองอันดับ 7 นายธีระ คาลือ
สารองอันดับ 8 นายวิริทธิ์พล เหล็กสิงห์
3.2 ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จานวน 2 อัตรา คือ
1
นายเทวินทร์ เอกา
2
นางสาวพิมพ์ประภา พลเหิม
สารองอันดับ 1 นางสาวกาญจนาภรณ์ สีสาย
สารองอันดับ 2 นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะวงศ์
สารองอันดับ 3 นางสาวหทัยรัตน์ กาวิละ
สารองอันดับ 4 นางสาวอรุณรัตน์ ตาแดงสาย
สารองอันดับ 5 นางสาวรติพร คลังบุตร
สารองอันดับ 6 นางสาววิยดา น้อยเชื้อ
สารองอันดับ 7 นางสาวอารยา จันทร์ตา
สารองอันดับ 8 นางสาวศิลารัตน์ พิษณุกลั่น
3.3 ตาบลคลองกระจง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จานวน 4 อัตรา คือ
1
นางสาวทิพปภา ศรทรง
2
นางสาวศศิภา ไขแจ้ง
3
นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ
4
นางสาววรรณวิสา มายา
สารองอันดับ 1 นายสุทัศน์ วนิชศิริ
สารองอันดับ 2 นางสาวพรวิภา สายทอง
สารองอันดับ 3 นายศิวัช โค้วเจริญ
สารองอันดับ 4 นางสาวพิมพ์สุดา อ่อมฤทธิ์
สารองอันดับ 5 นางสาวอรพินท์ แบบกัน
สารองอันดับ 6 นางสาวจีรวรรณ ใจดี

-6สารองอันดับ 7 นางสาววรรณนิภา มุสิกสาร
สารองอันดับ 8 นางสาวอังคณา ฝุ่นจันทึก
สารองอันดับ 9 นางสาวนันทินี เกตุชาญ
สารองอันดับ 10 นางสาวสุจินันท์ คุ้มสา
สารองอันดับ 11 นางสาวธัญญาเรศ ศรีพราย
สารองอันดับ 12 นางสาวอาทิตยา วงค์วิริยพาณิชย์
สารองอันดับ 13 นายฤทธิชัย พินิตตานนท์
สารองอันดับ 14 นายศักดา หยุดอยู่
สารองอันดับ 15 นางสาวจีระนันท์ ทองแพง
สารองอันดับ 16 นางสาวนุชจรี แสนทน
สารองอันดับ 17 นางสาวบุษกร มีสุวรรณ
สารองอันดับ 18 นางสาวชลิยา น่วมทอง
สารองอันดับ 19 นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์
สารองอันดับ 20 นายแทนไท สุขแก้ว
สารองอันดับ 21 นางสาวสุภาวนี กลิ่นหอม
สารองอันดับ 22 นายอชิตะ ซอกผา
สารองอันดับ 23 นางสาวภานุมาศ ผิวพรรณ์
สารองอันดับ 24 นางสาวกาญจนา สงวน
สารองอันดับ 25 นางสาวสุภาพร พินศรี
3.4 ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 อัตรา คือ
1
นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี
สารองอันดับ 1 นางสาวธีราพร จันทร์ศรี
สารองอันดับ 2 นางสาวณัฐริกา แก้วย้อม
สารองอันดับ 3 นางสาวประภัสสร เทพนาคิน
สารองอันดับ 4 นางสาววรรณภา วรรณสาร
สารองอันดับ 5 นางสาวกัลย์ธิมา อยู่คง
สารองอันดับ 6 นางสาวณัฐวดี หอมบุปผา
สารองอันดับ 7 นายอนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล
สารองอันดับ 8 นางสาวศศิวิมล เฉลิมศักดิ์
สารองอันดับ 9 นางสาวกาญจนา หละวัน
สารองอันดับ 10 นางสาวปพรรณพร ผิวอ่อนดี
สารองอันดับ 11 นางสาวสุชาดา กาญจนวนัส
สารองอันดับ 12 นายชโลธร ชูศิริ
สารองอันดับ 13 นางสาวหทัยกานต์ เทวิละ
สารองอันดับ 14 นายปฏิภาณ การะอุ่น
สารองอันดับ 15 นางสาวยูกิ โอกาวา

-7ข. วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ดาวน์
โหลดเอกสารสั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก าร จ านวน 2 ชุ ด และแบบรายงานตั ว จ านวน 1 ชุ ด พร้ อ มกรอก
รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดและตัวอย่างการกรอกข้อมูลตาม QR Code ที่แนบ
มาพร้อมนี้ และให้รายงานตัวด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารรายงานตัวและเอกสารสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุมภูมิ
พิบูล อาคารภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตาบลพลาย
ชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ตาม
รอบเวลาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รอบที่ 1 เวลา 13.00 – 14.30 น.
นายนเรศ เพชรคง
นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ
นางสาวสุชานันท์ มากเอี่ยม
นางสาวชนัญชิดา แอดแฮด
นายศรัณย์ ทับทาบ
นางสาวนันทิดา วังเพชร
นายเริงชัย อินสิงห์
นางศิรินธรณ์ ธรรมรัง
นายมธุรส เพ็งที
นายนภดล ปักดา
นายธนโชติ เอมสาร
นางสาวเอมมิกา สามารถ
นางบงกช หาญณรงค์
นางกรรณิการ์ สุนันต๊ะเครือ
นางดวงจันทร์ คาเครือ
นางเสาร์แก้ว วงค์เครือ
นางสาวสุกัญญา ปลูกสร้าง
นายรัฐธรรมนูญ วิวัฒน์ชรางกูล
นางสาวณัฐชยา ถุงเงิน
นายฐิติพล มุกดาสนิท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รอบที่ 2 เวลา 14.30 น. – 16.00 น.
นางสาวเอื้องพร สังคต
นายจักรกฤษ ก้อนคามี
นางบุญชม เมืองเปรม
นางสาวศิริรัตน์ ดิษย์เจริญ
นางสาวณิชมน บุญมา
นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว
นางสาวภัทราพร ภู่ฆัง
นางสาวดวงตา ประมวล
นางสาววิภาวี จันทร์ลือชา
นายณัฐพล บุญเรือ
นายเทวินทร์ เอกา
นางสาวพิมพ์ประภา พลเหิม
นางสาวทิพปภา ศรทรง
นางสาวศศิภา ไขแจ้ง
นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ
นางสาววรรณวิสา มายา
นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี

-8QR Code เอกสารรายงานตัวและสัญญาจ้าง
หมายเหตุ ขอให้จัดเตรียมอากรแสตมป์ตามจานวนต่อไปนี้

ประเภท
1. ประเภทนักศึกษา
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
3. ประเภทบัณฑิตจบใหม่

สัญญาจ้าง
15 บาท
27 บาท
45 บาท

คู่ฉบับ
5 บาท
5 บาท
5 บาท

ผู้ค้าประกัน
10 บาท
10 บาท
10 บาท

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

รวมอากรแสตมป์
30 บาท
42 บาท
60 บาท

