
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ  

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

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

ก. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวน 102 ต าบล ดังน้ี 
จังหวัดพิษณโุลก  
 1) ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. ไพศาล ก้อนค ามี 
  2. มาริษา จันทอง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. ยุทธพิมพ์ แซ่สง 

 

 2) ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ภิญณภัทร มั่นหยวก 
  2. นภาพร นามวงษา 
  3. อัจฉรา อ้ายกุลนา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. สุทธิรัตน์ รูปค า 
  2. วรินทร รัตนกรรภิรมย์ 
  3. เยาวลักษณ์ ลอยเหม็น 
  4. ณัฐพงษ์ โทจ าปา 
  5. พิชญาภร พลชม 
  6 มาศนภา อินทร์ชื่น 

 

 3) ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. รสสุคนธ์ แซ่ลี้ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. วันฉัตร เดชทรัพย์ 
  2. พัชรีพร เพลินภูเขียว 
  3. ทรงเกียรติ เขียวไพรี 
  4. จิรวัฒน์ เนียมสุวรรณ 
  5. น้ าทิพย์ สุดวังยาง 

 



 - 2 - 
 4) ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. ภาณุวิชญ์ รามสูงเนิน 
  2. กรณิศ นวลอยู่ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. มุกรินทร์ จันทะคุณ 
  2. วันทนา เทียนสวา่ง 
  3. เอ้ืองพร สังคจ 
  4. ฐิติพล มุกดาสนิท 
  5. อินทิรา ไกรวงษ ์
  6. ธเนศ นวลอยู่ 

 

 5) ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. สุธาวัลย์ ฉิมมา 
  2. จิณห์วรา ม่วงทิม 
  3. วริศรา หล่ออินทร์ 
  4. รสมนฑ์ กิจรุ่งวัฒนะ 
  5. สุธิดา ทอนแสง 
  6. กัญญารัตน์ ม่วงทิม 
  7. ภิรัญญา รู้สูงเนิน 

 

 6) ต าบลสวนเมี่ยง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 6 อัตรา 
  1. อารียา ไชยะปัน  
  2. ภาราดร หมั่นมี 
  3. วชิราภรณ์ สีจิตตะ 
  4. ดวงใจ อินดวง 
  5. อันธิกา ศรียศ 
  6. นพรัตน์ วงค์มุด 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. ปวีณ ทองจันทร์ 
  2. ณัฐพล ปัญญาค า 
  3. ชนาพร เมืองมูล 
  4. ขวัญตา พรมมา 
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  5. ชาลสิา ขิงทองหอม 
  6. สุพัตรา ขจรกุลโชค 
  7. ปฏิยุทธ์ ปั้นเทศ 

 

 7) ต าบลน้ ากุ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. ขวัญฤดี ห้าวสาย 

 

 8) ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ธิดารัตน์ เป้รอด 
  2. ธัญปวีณ์ธิดา สทัดแอ 
  3. สุธัญญา จันทร 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. อธิบดี ศรีชมภู 
  2. ณัฐวุฒิ สุริวงค์ 
  3. ปิยะพร มหาสีตระกูล 
  4. พีรพล สร้อยแก้ว 
  5. สุดารัตน์ เรืองเดช 

 

 9) ต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ณรงค์ แก้วกองทรัพย์ 
  2. สายัญ อ่อนส าล ี
  3. เปรมยุดา อินแสง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. ธนาดล เร่งเจริญ 
  2. กรณินทร์ น้อยอินวงษ์ 

 

 10) ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. สุธิพจน์ แจ้งประสิทธิ ์
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. ชลดา อินเสือ 
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 11) ต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. เกษร จุมปูฟู 
  2. กุมภ์มเรศ อินทิรัก 
  3. วุฒิชัย สุวรรณ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ปิยธิดา กัดจิตร 
  2. ประภาวลี เทพพิทักษ์ 
  3. ภัทรอาภา พุ่มทอง 
  4. อภิวัฒน์ ยะโส 
  5. ศุภสัณฑ์ จันทร์ทอง 

  

 12) ต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. เดชา แก้วกองทรัพย์ 
  2. พิจักษณ์ หลวงพุทธา 
  3. ภานุทัศน์ ทนก้อนดี 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. เฉลิมขวัญ อนันตะ 
  2. จีระนันท์ พลชม 
  3. ณัฎฐิดา ดวงศิลา 

 

 13) ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. นาถยา บุญกิจ 
  2. อรวรรณ เชื้อบุญมี 
  3. กัลยา ทิพโสต 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. สุทธินันท์ สุทธิ 

 

 14) ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. กิตติศักดิ์ จันมีเทศ 
  2. กัญญารินทร์ แซ่หว้า 
  3. อมรรัตน์ อ่ าคง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน - อัตรา 
   - 
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 15) ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
  1. - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. นิตญาพร ชาเชียงตุง 

 

 16) ต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 6 อัตรา 
  1. มานพ ศรีทุม 
  2. จันทิมา ชาวเวียงจันทร์ 
  3. เนรมิต ฮวดหอม 
  4. บารณี แพงศรี 
  5. ปฏิวัติ ด่านแก้ว 
  6. รุ่งอรุณ โครกกรวด 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. ศตวรรษ สุนทรนาค 
  2. พิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร 
  3. อัญชริดา เพชรสุข 
  4. รติวันต์ แง้มแก้ว 

 

 17) ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. พีรวัส อุ่นอ่ า 
  2. ยงศิลป์ สุขประเสริฐ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ธิลาลักษณ์ จริยสิทธิ์ 
  2. นรกมล แก้วสระแสน 
  3. เบญจมาศ สุทธิยา 
  4. วิศณี ปรีกมล 
  5. กัลย์ธิมา อยู่คง 

 

 18) ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 7 อัตรา 
  1. บุษยมาส อู่ไทย 
  2. รัตติยา ยอดสุวรรณ์ 
  3. ธนกฤต เหล่าสัจจะ 
  4. นพรัตน์ ทิมหงิม 
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  5. วงกต แย้มเสาธง 
  6. เพชรดา ปิยเธียรสวสัดิ์ 
  7. วิสุดา สืบสอน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. อมรรัตน์ เรือนวงค์ 
  2. จีรภัทร์ หุ่นอินทร์ 
  3. ลัทธพล จันทร์งาม 
  4. โชษิตา นุ่มฤทธิ์ 
  5. ดลญา หรศาสตร ์
  6. ภัทราพร ภู่ฆัง 
  7. กมลวรรณ ทับทิมทอง 

 

 19) ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. สุพัตรา ฉิมสนจิตร์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. ทินกฤตพงศ์ คงเนตร 
  2. สุธิดา จันทร์สอน 
  3. กัลยรัตน์ แดงซิว 
  4. พิมพ์ลภัส โพธิ์ศรี 
  5. ศุภิสรา คงคอน 
  6. เมย ์สอนสุวรรณ 

 

 20) ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. เมธาสิทธิ์ แสงปรางค์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. หัทยา ติระมาศ 
  2. ศักดิ์สิทธิ์ บ ารุง 
  3. กัญญารัตน์ ท ามะณี 
  4. บุญอุ้ม มีสิทธัตถานนท์ 
  5. ปิยาภรณ์ นวาวัตน์ 
  6. พิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง 
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 21) ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ดวงแก้ว แดงชาวนา 
  2. จารุณี เนียมจันทร์ 
  3. นัฐกานต์ แจ่มเมือง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน  อัตรา 
  1. ฐิติพรรณ เกตุสิงห์สร้อย 
  2. ธิดารัตน์ สิงหเดช 
  3. ศศิวิมล เกตุสิงห์สร้อย 
  4. พัณณิตา พันธุตะ 
  5. เอมภา เทียนถวาย 
  6. เจนนิสา ปานอ่วม 

 

 22) ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. สุพัตรา บุญต้อ 
  2. นัฐฐาวีรานุช ระดม 
  3. ชลิดา นวลจันทร ์
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. สุธาทิพย ์อ่ าส าลี 
  2. ศุทธินี บุญเพ็ชร์ 
  3. ศิโรรัตน์ เสนา 

 

 23) ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. ธวัชชัย ทับทิมทอง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน  อัตรา 
  1. ณัฐริกา ป้อมสาหร่าย 
  2. รติรัตน์ ราวลิห์ 
  3. อิสริยะ ทับทิมทอง 
  4. วชิรญาณ์ ทับทิมทอง 
  5. นภัสกรณ์ โพธิ์ทองพุ 
  6. พรทิพย์ ทองดอนแอ 
  7. ณัฐพร นาคอินทร์ 
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 24) ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. จ าหรัด เอ่ียมอ่อง 
  2. นิติกาญจน์ มั่นคง 
  3. ศิริรัตน์ มาเขียว 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. นุสรา ไฝเพช็รด ี
  2. สิริรัตน์ อยู่พ่วง 
  3. จิรารัตน์ โยมรัมย์ 
  4. พันธกานต์ ณ นคร 

 

 25) ต าบลวังอิทก อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. สุกัญญา เทพอ านวย 
  2. ภานุพงศ์ เผือกเฟื่อง 
  3. ปฏิภาณ การะอุ่น 
  4. ธวัชชัย มาดหมาย 
  5. ภูมิปวีร์ ทองนิล 

 

 26) ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. นิธิศ ศรีโกตะเพชร 
  2. อมรรัตน์ พูลเพิ่ม 
  3. ไฉน จันทร์แจ้ง 
  4. สุรสีห์ นุ่มจันทร์ 
  5. สาริณี ยิ้มอยู่ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. กนกรัตน์ ชาญวิชัย 
  2. สิรวิชญ์ แดงวงศ์เจริญพร 
  3. ตวงรัตน์ ค าสอาด 
  4. สิริรักษ์ เอี่ยวลับ 
  5. พลอยน้ าเงิน แตงงาม 
  6. กาญจนา หละวัน 
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 27) ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. เพ็ญจันทร์ ค าเงิน 
  2. ลัลน์ลลิต โตนวน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. สุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง 

 

 28) ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. สายรุ้ง คุณพูล 
  2. จันทร์จิรา โตชุ่ม 
  3. ภาณุพงษ์ มั่งแพร 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. นารีรัตน์ อยู่ 
  2. ภูมรินทร์ พันอบ 

 

 29) ต าบลวังวน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. ณัฐกมล ครองระวะ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน - อัตรา 
   - 

 

 30) ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. บัวลอย บุญรักษ์ 
  2. เพ็ชรรุ่ง แสงอรุณรุ่งรัตน์ 
  3. ปรานอม หวาเกตุ 
  4. สิริกาญจน์ ศรศรีธนพร 
  5. ลักคณา สาดค า 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. ชนิสรา ฟักแฟง 
  2. เรวัฒ บุญกลั่นสอน 

 

 31) ต าบลมะต้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา  
  1. ปริยาภัทร ถิ่นเก๊า 
  2. นารีรัตน์ ดีประเสรฐิ 
  3. ศศิวิภา เปี่ยมพาย 
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  4. สายธาร จันทร์แย้มสงค์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. จิณณวัตร เจี่ยตระกูล 
  2. ดวงกมล แสงอ่วม 
  3. คณิติน เอิบภาพ 
  4. วรสันต์ กล่ าฉว ี

 

 32) ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน 
  1. ฐิติยาภรณ์ ยวงใย 
  2. ภัทรพล สอนสิทธิ์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 
  1. ปาริชาติ เคราะห์ดี 
  2. จิราวรรณ ปัญญาบุญ 
  3. อุษา พันธ์สิทธิ์ 
  4. พงศธร แสงซื่อ 

 

 33) ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. แพรวพรรณ สิงห์โต 
  2. กฤษดา สิงห์โต 
  3. ครรชิตพล จันสน 
  4. เล็ก คดคง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 8 อัตรา 
  1. สุวรรณี สิงห์โต 
  2. รัชนีกรณ์ ปานบุญ 
  3. เทพพิทักษ์ ทองเจริญ 
  4. ณัฐพงศ์ มีแสง 
  5. ชุติมณฑน์ วงษ์ทอง 
  6. จุลจิตต์ สุขเกษม 
  7. ชุติมน น่วมหนอม 
  8. จิราภรณ์ สุขเกษม 

 

 34) ต าบลจอมทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. วรัชยา กลิ่นกรุด 
  2. วรพล ปพนยรรยง 



 - 11 - 
  3. กิตติยา รักศักดิ์สยาม 
  4. วิทยา อ่ าด ี
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 8 อัตรา 
  1. สุธาสินี กลิ่นกรุด 
  2. สุพรรษา นนทะโคตร 
  3. สุพัตรา กิติยา 
  4. ศุภาวรรณ ถมทอง 
  5. จิณธกาญจน์ สิงห์โตนารากร 
  6. ดรัสวิน เขียวมี 
  7. รัชนีกร จันสน 
  8. นิติธร ภู่เชย 

 

 35) ต าบลดอนทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. อลิษา โคตรวีระ 
  2. ฉัตราพร บุญเนียม 
  3. มณีวรรณ แตงหมี 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. สุพัตรา หลวงวงศ์ 
  2. เมธี ปัญญา 
  3. ศศิธร สอนสิทธิ์ 
  4. กมลวรรณ แตงหมี 

 

 36) ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. ณัฐชยา ถุงเงิน 
  2. วิภาวรรณ อ่ าดี 
  3. สุนิสา แก้ววลิัย 
  4. จันทร์สุดา ไมตรีประสาน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 26 อัตรา 
  1. นัฎฐวี ศิริศรีพิศาล 
  2. ณัฏฐภัทร พฤทธิสาริกร 
  3. กัลยรัตน์ ปานดวง 
  4. กิตติมา สาสอน 
  5. พิษณุพงษ ์แผลงไพรี 
  6. อาริยา พุ่มมาลา 
  7. ษาริณี จุลเกตุ 
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  8. ณัฐชา รักนา 
  9. วนิชา ชูกลิ่น 
  10. เมธี โอ้วสุวรรณ 
  11. ณัฐวรรณ แก่นไม้หอม 
  12. ธัญญรัตน์ วงษารัตน์ 
  13. อนุสิษฐ์ พิบูลเกียรติกุล 
  14. ณัฐชา ธนานันท ์
  15. เบญจวรรณ แจ่มโถง 
  16. ภัทรพล อินเลื่อม 
  17. กุสุมา พึ่งเพ็ง 
  18. อภิโชติ สัตยประกอบ 
  19. สุทธิพงศ์ ทิมแป้น 
  20. สมเพชร แซ่วา่ง 
  21. ภัทราพร แท่งทอง 
  22. ธัญลักษณ์ พุ่มใบศรี 
  23. ณัฐสุภา ด าทรัพย ์
  24. รักสิตา ทองแจ่ม 
  25. สิรภัทร ธงสันเทียะ 
  26. กันยารัตน์ สระทองเทียน 

 

 37) ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. นลิน หาคูณ 

 

 38) ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. ศศิธร หรั่งแก้ว 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 14 อัตรา 
  1. ณัฐมน เจตบุตร 
  2. มนัญชยา ภู่ระโหง 
  3. วิจิตรา เกษมรัตน ์
  4. วีระพงศ์ ข านาค 
  5. ศิริโชค ทับทิมเกิด 
  6. วิภู วิทยาภรณ์ 
  7. ณัฐนรี จันทร์ทป 



 - 13 - 
  8. อาทิตยศักดิ์ เมืองเสือ 
  9. ดวงกมล บุญรอด 
  10. รวิสรา สระทองเก้ียว 
  11. สิริ ค าน้ าปาด 
  12. กิตติชาติ มาแดง 
  13. เบญจวรรณ พรมมาอินทร์ 
  14. นันทนา กรินตา 

 

 39) ต าบลวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. สุจิตราภรณ์ ทองงามข า 
  2. สมควร สีเหลือง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 
  1. ศลิษา สิริโภคนัย 
  2. จิรายุ จันทร์กระเวน 
  3. สุมัญตา แสนประสิทธิ ์
  4. มาริษา อินนาค 
  5. ปัสสนา ดอนไพรกา 
  6. แพรวประภา ดอนไพรกา 
  7. มนูญ ราญมีชัย 

 

 40) ต าบลท่าหม่ืนราม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. วาสนา เครือมี 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. ปิยณัฐ บุปพันธ ์
  2. ทิพวรรณ สุขเรือง 
  3. พีรพัฒน ์เนตรแสงสี 

 

 41) ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ณัฐธิดา พูลอาด 
  2. วัณษา อ่ าเขียว 
  3. สุธางศ์รัตน์ รอดปลื้ม 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 15 อัตรา 
  1. ขวัญเรือน ประกอบดี 
  2. กุลณัฐ นอร์รัตน์ 
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  3. มณีรัตน์ ค าอินทา 
  4. นุรอาซีกีม หะยีดอเลาะ 
  5. พลอยไพริน ตา่ยฝอย 
  6. กนกกร ศรีชาวนา 
  7. กรพินธุ์ เสียงสูง 
  8. ธันญารัตน์ คงสิน 
  9. อดิศักดิ์ บุญเอนก 
  10. ศิริพร ทองเป้า 
  11. ฑิติยา ศรีชาวนา 
  12. พัชรี แสงบุดดี 
  13. กัญญาณัฐ จันทร์พงษ ์
  14. กันต์กมล เทพอ านวย 

 

 42) ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 10 อัตรา 
  1. สุนิสา ศรีแก้ว 
  2. รัศมีแข แก้วคง 
  3. วิลาวรรณ หอมหวล 
  4. อลิสา มะจะกรณ ์
  5. เฉลิมขวัญ เมืองเปรม 
  6. ธนาภรณ์ ก้อนค ามี 
  7. บุญชอบ มะจะกรณ์ 
  8. จันทร์ ก้อนค ามี 
  9. บุญชม เมืองเปรม 
  10. ณิชมน บุญมา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. สุดาพร ขวัญมาก 
  2. สหัสวรรษ วงค์เกตุเพชร 
  3. วรญา แก้วคง 
  4. ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล เฉลิมศักดิ์ 
  5. สุรสิทธิ์ สีหนาด 

 

 43) ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 6 อัตรา 
  1. รุ่งรัตน์ เณรศาสตร์ 
  2. ทศวรรษ สิงห์รอ 
  3. เพ็ญกนก ประภาธนานันท ์
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  4. ธันวา เพ็งเพชร 
  5. วรรณนภา เหมะรักษ์ 
  6. สุภัทรชิยา ศรีช ู
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 9 อัตรา 
  1. สุทธิดา ฟักปิ่น 
  2. กนกวรรณ รัศมีนวลจันทร์ 
  3. มารุตพงศ์ เกตุดี 
  4. บุปผาชาติ ภัทรนิติเดชา 
  5. กานต์ตรัช รุ่งเรืองวุฒิพร 
  6. ไชยวัฒน์ ปลิ่นกลอง 
  7. เสาวลักษณ์ หอมหวาน 
  8. ณัฐกานต์ สังข์ยัง 
  9. อภิชญา ตระกูลบริรักษ์ 

 

 44) ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณโุลก 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. สมจัด พูลทว ี
  2. ฟ้าธิพร หริวยัง 
  3. ธันยนันท์ เทียมเนียม 
  4. ภูวไนย ดายี่ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. วรินทร คุ้มค า 
  2. อโณทัย ธิปัญโย 
  3. สุวรรณา พุฒทอง 
  4. ธมกร น้ าดอกไม้ 
  5. สริญญา รบชนะชัย 
  6. เกษวิภา ฤดี 
  7. รมย์ชลี แสงทับทิม 

 

พื้นที่จังหวัดสุโขทัย  
 45) ต าบลบ้านใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน - อัตรา 
   - 

 
 
 
 



 - 16 - 
 

 46) ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. สุรเชษฐ์ จันทร์หอม 
  2. สุพัตรา โตเห้ียม 
  3. ทิวานนท ์รูมะปาน 
  4. แพรวพราว ทับทิม 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. ประภัสสร มั่นประสงค์ 
  2. เกียรติศักดิ์ นันตะนะ 
  3. พฤกษา นิ่มนวล 
  4. ธนัชชา เผือกแดง 

 

 47) ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 8 อัตรา 
  1. ธีรสิน รอดบุญ 
  2. อุไรวรรณ ไม้กร่าง 
  3. ณัฐวุฒิ ชื่นบางบ้า 
  4. สุภาพร อินเมฆ 
  5. ชนัญธิดา คุ้มขัง 
  6. สายรุ้ง ไม้กร่าง 
  7. สีนวล โชติมน 
  8. รสสุคนธ์ บวบหอม 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 8 อัตรา 
  1. สาวิตร ีนาร ี
  2. สุพัรรณิการ์ นวลงาม 
  3. จุฑามาศ ค ายะอุ่น 
  4. ภาณุพงศ์ ทองเงา 
  5. อัญชลี เสือกระจ่าง 
  6. กาญจนา วงศ์อุปี 
  7. ปริญญา ราชวงศ ์
  8. สาริกา ทองเชื้อ 

 

 48) ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ณชกนก เมธาอัครเดชา 
  2. ปาณิสรา ทิมแย้ม 
  3. ปิยนุช ตันตระกูล 
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  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. อรุณี นวลค า 
  2. จักราวุธ สระชุ่ม 
  3. สุนันทา ทักท้วง 
  4. นันทศรัย บัวเผื่อน 
  5. อัมรินทร์ เอมสรรค์ 

 

 49) ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. สมพร เผือดผ่อง 
  2. ธนาพร ดีประดษิฐ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. อิทธิพล ต้นตะภา 
  2. ยุพาวรรณ วันปุย 
  3. ชนาธิป กลิ่นลูกอิน 
  4. บุษยา แทนงิ้ว 
  5. ณัฐมล โตนา 

 

 50) ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. อรอุมา พุฒลา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. ศิวัชญา ป้องเสา 
  2. เสกสรร น้อยนวล 

 

 51) ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. นิศาชล เฮงสกุล 
  2. ณัชชา ทองค า 
  3. นภาพร อ้นทอง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 
  1. จรูญลักษณ์ เอ่ียมทุ่ง 
  2. ไพลิน ทองสวา่ง 
  3. กษิดิศ กลิ่นทุ่ง 
  4. กษีติ เหลืองสกุลพงษ์ 
  5. นิศานาถ โตอุ่นเพ็ชร 
  6. พัทธ์ธีรา ปานทุ่ง 
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 52) ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. จ านงค์ พลอยเลิศ 
  2. จันทภา ทองสุข 
  3. ขนิษฐา สวาทนุช 
  4. ประถม โททอง 
  5. ฉลอง แป้นจันทร์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. พศุตม์ เขม้นเขตรการณ์ 
  2. ณัฐพล อุปถัมภ์ 
  3. ณัฐวรรณ แจ่มใส 
  4. ฐิติมา หมีใจ 
  5. มนิตา อุปถัมภ์ 

 

 53) ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 7 อัตรา 
  1. ดอกฟ้า บัวป้อม 
  2. ศุภนิตย์ เวชชาภินันท์ 
  3. ธนพล รักวุ่น 
  4. ฉัตรชัย ขาวทุ่ง 
  5. อรุโณทัย ข าทุ่ง 
  6. วัชลี เสือเพ็ง 
  7. ณัฐพร ค าปาน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. สกาวเดือน อ่ิมชา 
  2. ปราณี สอนทุ่ง 
  3. ผกาวรรณ ขบวน 
  4. แสงอรุณ อยู่ทุ่ง 
  5. กมลวรรณ โกธรรม 
  6. เปรมฤดี มะณีฉาย 

 

 54) ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. วนิดา โมเฟื่อง 
  2. สุเมธ แย้มสุวรรณ 
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 55) ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. อรนันท์ นุ่มเกลี้ยง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. วัชราภรณ์ อยู่สบาย 
  2. ภาสุรีย์ เม่นเผือก 

 

 56) ต าบลทุ่งเสลี่ยม อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. ตระการ กาวิระ 
  2. อัมพร โคตะสาร 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. วิทยา ค าแก้ว 
  2. วรดา จักษุพรรณ 
  3. ณัฏฐณิชา ตาวงษ ์
  4. วรกฤต ศรีธนกูล 
  5. ธนวัฒน์ เกตุจีน 

 

 57) ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. ศิริวรรณ ขัดสาย 
  2. เกสสุดา สิทธิค าฮอง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. มลฑิรา ฝั้นเครือ 
  2. ณัฐณิชา อินเลี้ยง 
  3. วรวิทย์ มังเทศ 

 

 58) ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. อภิสิทธิ์ เป็งมาวงศ์ 
  2. สุนันทนา พุดหน่อย 
  3. ศราวุธ เงินขาว 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ทิพย์ประภา อาริยะดิษฐ์ 
  2. นรีกานต์ มะโน 
  3. ศิริพร บุญจูบุตร 
  4. กานต์ชนก สุภา 
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  5. รชาภา ตาวงศ์เสน 

 

 59) ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 7 อัตรา 
  1. ธันย์ชนก แจ่มศรี 
  2. ดวงจันทร์ ค าเครืือ 
  3. กรรณิการ์ สุนันต๊ะ 
  4. ธิราภรณ์ อิสระธนาชัยกุล 
  5. เสาแก้ว วงศ์เครือ 
  6. สมบูรณ์ สิทธิเสนา 
  7. วรวุฒิ อินค ามา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 9 อัตรา 
  1. อนุสรา มะลิด 
  2. สมศักดิ์ จิตรสมัคร 
  3. ปฏิพล อุ่นหะวงศ์ 
  4. ภูริทัต แสงมุข 
  5. ธนพล โวหาร 
  6. อภัสรา แสนค า 
  7. ธีรวัฒน์ ตรงเที่ยง 
  8. ภัทรวรรณ อัตทะ 
  9. ปาริฉัตร เคราะห์ดี 

 

 60) ต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. ญาณวุฒิ น้อยผล 
  2. วินิจพงษ์ สีขาว 
  3. กนกพร เอ่ียมอ้น 
  4. พิมพ์อัปสร เผือกเปีย 

 

 61) ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. สุดาวรรณ รักอาด 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. ศรัณย์พร สระแก้ว 
  2. วันทนีย์ ด้วงข า 
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  3. สุนิสา มั่งคลา้ย 

 

 62) ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. มนตรี ค าแปลง 
  2. ศิริธัญญาลักษณ์ รัตนโชติสิริกลุ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. กล้า วารีพิทักษ ์
  2. สาวปุรารชัฎ์ ท้วมเรือง 
  3. สาวสุพรรณา มั่งมี 
  4. คุลิกา หอมหวล 
  5. นุชจรีย์ นาจุ้ย 
  6. เจริญวรรณ อยู่เย็น 
  7. นิรชา บุญค า 

 

 63) ต าบลวังทองแดง อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. จตุพร จัตุรัส 
  2. ยุทธพงศ์ ครุฑโม 
  3. ณัฐชยา อิ่มขุนทอง 
  4. สุภาพร ปานทุ่ง 
  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. สุพัตรา แช่มข า 
  2. รัฐพรหม วรรณปัตย์ 

 

 64) ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. วาริณ ีอินเลื่อม 
  2. จรัญ อินเลื่อม 
  3. สิณาพร สระทองเพชร 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. สริภัทธ บัวหลวง 

 

 65) ต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. ณัฐณิชา ประเสริฐศรี 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. อมรรัตน์ สกุลนา 
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 66) ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. จักรพันธ์ จันทร์ไพโรจน ์
  2. ทัตพงศ์ คาดสันเทียะ 
  3. ฐิติมา ขุนอินทร์ 
  4. อนันตพร นพนรินทร์ 
  5. สุวนันท์ ดวงเดือน 

 

 67) ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1.  จันทร์จิรา ทรดล 
  2.  เมธาพร หล่อหลอม 
  3.  พนิดา หลักแหลม 
  4.  หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม 
  5.  ปรเมศวร์ รุ่งโรจน์ 

 
 

 68) ต าบลป่างิ้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. ฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ์ 
  2. วิยดา กลอนก่ิง 
  3. ธรรมพงษ์ สอนไว 
  4. วารุณี เวสกุล 

 

 69) ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1.  กานต์ธีรา เจริญสุข 
  2.  ภูษณิศา ค้างคีร ี
  3.  ทิพย์สุดา ค้างคีร ี
  4.  ปัญญา ค้างคีร ี
  5.  เรณ ูค้างคีรี 
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  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
  1.  สุทธิดา ลิวัลย ์
  2.  สาวิตรี กิ่งจ าปา 

 

 70) ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 คน 
  1.  ณัฐธิดา วรรณบุตร 
  2.  กรกรกฏ ดวงจิตต์ 
  3.  เกตุกนก แก้วหมุด 
  4.  น้ าเพชร เรืองฤทธิ์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 คน 
  1.  สุพัตรา ญาณปัญญา 
  2.  ชลดา รอดใหม่ 
  3.  ปภาวดี อย่าห้าม 

 

 71) ต าบลศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 
  1.  ปณิตรา ปูกี 
  2.  ปิยธิดา พุทธประเสรฐิ 
  3.  ชัยรัตน์ หมื่นทา 
  4.  ชลธิดา เถื่อนถ้ า 
  5.  จีราวรรณ เขื่อนเงิน 
  6.  เอกรัตน์ แนมมณี 
  7.  รวีวรรณ บุญช่วย 
  8.  สาธิกา มีใจ 

 

 72) ต าบลสารจิตร อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ประทีป อยู่เปีย 
  2. ประนอม ถาวร 
  3. สายสมร นุ่มมี 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ปพิชญา ค าลือ 
  2. ธนกร อินเขียว 
  3. สิทธิชัย อิงชัยภูมิ 
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  4. กรวรรณ ปลุกเศก 
  5. ปัญญภัทร ปราศัย 

 

 73) ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. กรรณิกา ขุนเพ็ชร 
  2.  ไชยวัฒน ์มติวิวัฒน์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. คมสัน ค าลือ 
  2. ณัฐกานต์ มธุพจน ์
  3. ฐากูร คุ้มแสง 
  4. ศรีไพร พรมชาติ 

 

 74) ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1.  โกมล เข็มทอง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1.  ธนภรณ์ เอี่ยมสะอาด 
  2.  สุธีกานต์ สิทธิกรณ ์
  3.  อารีย์ ทิฆัมพรรธีรวงศ์ 

 

 75) ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. ชลดา อรุณเกล้า 
  2. สุปราณี หาญณรงค์ 
  3. สุรีวัฒน์ พันธ์ทอง 
  4. บงกช หาญณรงค์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ศิรินภา แจ่มศรี 
  2. กิ่งกาญจน์ ราชวงษ ์
  3. ชนาธิป ก่ืาจีน 
  4. รุ่งนภา มธุพจน ์
  5. ลัดดาวัลย ์มวลชู 

 

 76) ต าบลท่าชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1.  กฤษณะ แสงทอง 
  2.  ธีรศักดิ์ ล้วนงาม 



 - 25 - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 8 อัตรา 
  1.  วรรณภา ท่าชัย 
  2.  กรวิภา ปันแดน 
  3.  สกนธ์ อาจารย ์
  4.  สมภพ ยิ้มเเย้ม 
  5.  ชลิตา ชาญสมร 
  6.  พิพัฒน์กุล จันทร์เกิด 
  7.  นพรัตน์ อยู่พ่วง 
  8.  สิริวิมล อาคม 

 

 77) ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา  
  1. อัจจิมา ช านาญจิตร 
  2. ปรารถนา สิทธิผล 
  3. ชลิดา บวัพา 
  4. ศุภิสรา สัมฤทธิ์ 
  5. ประกายกานต์ เอ่ียมบัว 
  6. ชนาธิป หอมทอง 

 

 78) ต าบลบ้านซ่าน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. ธีรภัทร์ อยู่เชื้อ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. ทักษพร ศิริจ าเริญ 
  2. ชญานี นาคมี 

 

 79) ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. สมฤดี คงนา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. พรทิพย์ ทองบาง 

 

 80) ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน 
  1.  อ้อย พุ่มแตง 
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  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ 
  1. กาญจนา ครุฑธา 
  2. รุ่งนภา พึ่งศักดิ์ 
  3. ภาณุพัฒน์ ช าจันทร์ 
  4. กิตติพงศ์ พุ่มน่วม 

 

 81) ต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. ธีราภรณ์ เกิดศิลป์ 
  2. ศิรินภา เซ็นหอม 
  3. วรรณวิสา มายา 
  4. ศิริลักษณ์ จันทร์เจาะ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. แววพลอย สุขนวล 
  2. ธีรวัฒน์ เลิศลักษม ี

 

 82) ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. พัชราภรณ์ พุ่มพวง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. สุภนัย สุขเมือง 
  2. ณัฐฐิตา แว่นฟ้า 

 

 83) ต าบลทับผึง้ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน – อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. สุกัญญา นุ่มเนื้อ 
  2. วัฒนะ แสงศรี 
  3. ธนภัทร์ จูหว้า 
  4. ธนากร แก้วเจริญ 
  5. ณัฐดนัย ศรีชัยยะ 
  6. ทนง พวงบุตร 
  7. วรรณรัตน์ มีสวัสดิ์ 
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 84) ต าบลวัดเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. อรณี ชาญนาวา 
  2. สุขโสภณ ชาญนาวา 
  3. ขนิษฐา คงอินทร์ 
  4. พรเทพ หอมหวาน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  1. ชนนิกานต์ อบแก้ว 

 

 85) ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 2 อัตรา 
  1. ฐิติพร ครุฑจับนาค 
  2. ดวงเดือน บัวกล้า 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. วรรณนิสา ทองบาง 
  2. เกวลิน เป็นสุข 

 

 86) ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   - 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. เมรินทร์ เกษรจรุง 
  2. จุฑามาศ พุ่มชา 

 

 87) ต าบลวังทอง อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 3 อัตรา 
  1. ธัญญลักษณ์ โพธิ์ขาว 
  2. เพ็ญพยง แหวนบัว 
  3. พัชราภรณ์ สืบรอด 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. สุรศักดิ์ เปรมจิตร 
  2. เพ็ญนภา พละทรัพย ์
  3. สุรเชษฐ อภิมหาเกรียงไกร 
  4. รัตนภรณ์ พุ่มคง 
  5. พรเทพ เปรมจิตร 
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 88) ต าบลวังใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. อัจฉรา สืบรอด 
  2. ณัฎฐา สืบรอด 
  3. รพีพรรณ แซ่ห่าน 
  4. วิภาวรรณ ทองยัง 
  5. เพ็ญพักตร์ ปานทุ่ง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. ชลันธร เพ็ชรมาก 
  2. อรพินท์ แบบกัน 
  3. สุพัตรา บ้านกล้วย 
  4. แคทรียา สุขสม 
  5. ปิญาวรรณ ์สมนา 
  6. ปิ่นสุดา สุนิธิถาวร 

 

 89) ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 6 อัตรา 
  1. รสสุคนธ์ ค าบุญมี 
  2. ประชา บุตรนามดี 
  3. จิราภรณ์ เพ็ชรเหลี่ยม 
  4. นพวรรณ ธรรมราช 
  5. รัชติภูมิ รอบุญ 
  6. นพชนก บัวแก้ว 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. ภัทรวดี ประสมทรัพย์ 
  2. วริศรา กลิ่นหอม 
  3. สุณิสา แสงวินัย 
  4. มัลลิกา สีฟอง 
  5. เกษศิรินทร์ ธีรธิติไชพา 
  6. ภานุมาศ ผิวพรรณ์ 
  7. รสสุคนธ์ โตสินธุ ์

 

 90) ต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. รชฏ เกตุบ ารุง 
  2. อภิสิทธิ์ รักพงษ์ 
  3. ปัญญา ญาราช 
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  4. กนกวรรณ แนบเนียน 
  5. วัลลภ เกตุบ ารุง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. พัชรัตน์ แนบเนียน 
  2. ศักดิ์ชาย นาคมี 
  3. บุษยมาศ ข าจันทร ์

 

 91) ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. ธิวากร ศรีสวัสดิ์ 
  2. นราธิป ภูมิถาวร 
  3. ปวีณา รจนา 
  4. อุทุมพร ตักเตือน 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 11 อัตรา 
  1. จิรวรรณ ใจดี 
  2. ศศินา ทองเพ็ชร 
  3. ศักดา หยุดอยู่ 
  4. นิศากานต์ ทุตะกิจ 
  5. ณัฐพล เมธาวีกุลชัย 
  6. ธีวรา เพ็ชรพลอย 
  7. กาญจนา สงวน 
  8. เกศกนก นาคประเสริฐ  
  9. วชิราภรณ์ พลรักษา 
  10. ศุภัชญา แสงศร 
  11. ทักษพร ถนอมวงษ์ 

 

 92) ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
  ประเภทประชาชน จ านวน 9 อัตรา 
  1. จันทร์แรม พูลเลิศ 
  2. ประพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง 
  3. อรณี พูลเลิศ 
  4. แดง ยศวิชัย 
  5. นิศาชล ค าบุตร 
  6. ประสิทธิ์ศักดิ์ มะโนนึก 
  7. อาภาภรณ์ อินปรางค์ 
  8. อุเทน ล าใย 
  9. จิตรา เชียงเงิน 
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  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ศศิภา ไขแจ้ง 
  2. ศรัณย์ เพชรนิล 
  3. ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญชนก ค าดี 
  4. พิมพ์ชนก ผะอบนาค 
  5. ราเชนทร์ โสภาศร ี

 

 93) ต าบลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. ธิตญา เผยพร 
  2. สุภาวดี เริ่มจ า 
  3. ภัทราพร ศรีทองค า 
  4. วิไลวรรณ แตงทอง 
  5. วลีพร อุเทนสุต 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ภาวิณี วัฒนวานิชย์ 
  2. ฐิติพร จันทร์แพ 
  3. ศิรินภา ฉลองชน 
  4. กาญจนา โวหารพจน์ 
  5. นิติภัทร์ ร่วงรู้ 

 

 94) ต าบลปากน้ า อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 4 อัตรา 
  1. สาวิตร ีเลื่อนลอย 
  2. ฐิตาธีรย ์ปลอดโปร่ง 
  3. จุฑารัตน์ ชื่นใจ 
  4. ชญานี เชยวัดเกาะ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 4 อัตรา 
  1. พรรณทิวา เจริญวัย 
  2. อนุวัตร ประทุม 
  3. สัณห์ฤทัย กมล 
  4. สุวิกรานต์ บุญศรี 

 

 95) ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน - อัตรา 
   

 
- 
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  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. กาญจนา ประพันธ์ศิร ิ
  2. อัครพล พรมตรุษชื่อสกุล 
  3. กาญจนา ฉบับแบบ 

 

 96) ต าบลนาทุง่ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา  
  1. ดาราวรรณ ศรีเรือง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
  1. สิทธินนท์ ธิคุณ 
  2. เจนจิรา สล่าปัน 
  3. สุนทร ปิ่นทอง 

 

 97) ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. กาญจนา ค าซา 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 5 อัตรา 
  1. ชัชฌากร มีแก้ว 
  2. ปิยะสินี ตันพานิช 
  3. สาวิตร ีลุงคะ 
  4. ภาสินี ไชโย 
  5. วาทารี โตะ๊ถม 

 

 98) ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. เบญจพร บุญราชแขวง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 6 อัตรา 
  1. ชญานี ต้อนไล่ 
  2. อุษา ล่องกาศ 
  3. ธนภัทร ลิมปนารมณ์ 
  4. อัญชลีพร รอดทอง 
  5. วนัส เกษรน้อย 
  6. อนุวัฒน์ ทิมทอง 

 

 99) ต าบลวังพิณพาทย์ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
  ประเภทประชาชน จ านวน 7 อัตรา 
  1. กรรณิการ์ โพธิ์ศร ี
  2. อัญชณา จิตรมั่น 
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  3. ธวัช ถือมั่น 
  4. นพอนันต์ เลื่อมนรินทร์ 
  5. ณัฐวัฒน์ แตงรอด 
  6. สุภาวดี เนินแสง 
  7. สุทธิพงศ์ ด าริวงษ ์
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 8 อัตรา 
  1. จีรานันท์ บุญสาร 
  2. สิริพร ปิยารมย์ 
  3. ธงธวัช สุวรรณมงคล 
  4. ดวงตา ประมวล 
  5. นวพร เพช็รม 
  6. กีรติ กิตติสยาม 
  7. วิภาวี จันทร์ลือชา 
  8. piyanat boonsan 

 

 100) ต าบลวังไม้ขอน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  ประเภทประชาชน จ านวน 5 อัตรา 
  1. รัฐธรรมนูญ วิวัฒน์ชรางกูล 
  2. ภัทรพล แจ้งสว่าง 
  3. กมลศักดิ์ หัดท า 
  4. สมนึก ช านาญไพร 
  5. จิรัฎฐ์ เลื่อมนรินทร์ 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 7 อัตรา 
  1. ไททัน สินธุวารินทร์ 
  2. ปรียานันท์ จันทร์เขียน 
  3. ณัฐพร กรอบทอง 
  4. จ าปี บัวเพ็ง 
  5. อารียา จันทร์เจริญ 
  6. พิไลลักษณ์ ชาญนาวา 
  7. คุณากร ธนสัมบัณณ์ 

 

 101) ต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
  ประเภทประชาชน จ านวน 1 อัตรา 
  1. กฤศ กาญจน์การะเวก 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
  1. สุทัศน์ วนิชศิริ 
  2. พิมวลัย นิ่มรองนาม 
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 102) ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั 
  ประเภทประชาชน จ านวน 13 อัตรา 
  1. ณัฐพล ศรีสวัสดิ ์
  2. ศิรินทิพย์ อิ่มเอิบ 
  3. พงค์พิษณุ พวงจ าปา 
  4. สิริพร อ่ิมสมบัติ 
  5. สุพัตรา เขียวตา 
  6. ศุภฤกษ์ คมข า 
  7. สมเกียรติ ประจ าวงศ์ 
  8. นงค์นุช รุ่งหนองกระดี่ 
  9. เอกสิทธิ ทิมรัตน์ 
  10. แดนศักดิ์ ไตรรัตน์ 
  11. นฤภร เข็มทอง 
  12. ธีราภรณ์ ทับพิมล 
  13. ศศิประภา บุญจริง 
  ประเภทบณัฑิตจบใหม่ จ านวน 12 อัตรา 
  1. ชญานิศ จันโท 
  2. ยุทธณา โพธิ์ขาว 
  3. กนกกาญจน์ ทองนก 
  4. ปิยรัตน์ อินทร์เอ่ียม 
  5. พิชญา อิ่มสมบัติ 
  6. ขวัญฤดี เฝ้าหาผล 
  7. สิทธิโรจน์ เชื้อผู้ดี 
  8. ศิริวรรณ ปิยะไพร 
  9. พชรพร ทองสัมฤทธิ์ 
  10. จินดารัตน์ ทับทิม 
  11. ศศิธร ครุธสาย 
  12. วาสนา ทองยัง 

 
ข. วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
    วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
พื้นที่ตามรูปแบบที่หน่วยงานก าหนด โดยขอให้ติดตามประกาศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง
ใกล้ชิด ตรวจสอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ที ่https://research.psru.ac.th/u2t/ 
 
 
 

https://research.psru.ac.th/u2t/?fbclid=IwAR3OkQRWkP4yhlqLRJpcQJi6DnvZw-4poeONl9-4gaY_bWeEBnMXLdMNqOY
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ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
    วันที่ 27 มิถนุายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ https://www.psru.ac.th/  
 

ง. ก าหนดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการ 
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ปฐมนิเทศผู้ร่วมโครงการ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทาง https://www.facebook.com/opsMHESI และเวลา 14.30 น. ปฐมนิเทศโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 

จ. ระยะเวลาการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ที่ได้รบัการคัดเลือก 
   เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

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

 

https://www.psru.ac.th/
https://www.facebook.com/opsMHESI

