บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
****************************
ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จานวน 102 ตาบล ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก
1) ตาบลบ่อภาค อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายไพศาล ก้อนคามี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวยุทธพิมพ์ แซ่สง
2) ตาบลชาติตระการ อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวภิญณภัทร มั่นหยวก
2. นางสาวนภาพร นามวงษา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รูปคา
2. นางสาววรินทร รัตนกรรภิรมย์
3. นายณัฐพงษ์ โทจาปา
4. นางสาวพิชญาภร พลชม
5. นางสาวมาศนภา อินทร์ชื่น
3) ตาบลท่าสะแก อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวรสสุคนธ์ แซ่ลี้
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายวันฉัตร เดชทรัพย์
2. นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว
3. นายทรงเกียรติ เขียวไพรี
4. นายจิรวัฒน์ เนียมสุวรรณ
5. นางสาวน้าทิพย์ สุดวังยาง

-24) ตาบลบ้านดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นายภาณุวิชญ์ รามสูงเนิน
2. นางสาวสกรณิศ นวลอยู่
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวมุกรินทร์ จันทะคุณ
2. นางสาวเอื้องพร สังคจ
3. นายฐิติพล มุกดาสนิท
4. นางสาวอินทิรา ไกรวงษ์
5. นายธเนศ นวลอยู่
5) ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวสุธาวัลย์ ฉิมมา
2. นางสาวจิณห์วรา ม่วงทิม
3. นางสาวรสมนฑ์ กิจรุ่งวัฒนะ
4. นางสาวสุธิดา ทอนแสง
5. นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงทิม
6) ตาบลสวนเมี่ยง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวอารียา ไชยะปัน
2. นางสาวชิราภรณ์ สีจิตตะ
3. นางสาวดวงใจ อินดวง
4. นางสาวอันธิกา ศรียศ
5. นายนพรัตน์ วงค์มุด
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายณัฐพล ปัญญาคา
2. นางสาวชนาพร เมืองมูล
3. นางสาวขวัญตา พรมมา
4. นางสาวชาลิสา ขิงทองหอม
5. นางสาวสุพัตรา ขจรกุลโชค

-37) ตาบลน้ากุ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวขวัญฤดี ห้าวสาย
8) ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสุธัญญา จันทร
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายอธิบดี ศรีชมภู
2. นายณัฐวุฒิ สุริวงค์
3. นางสาวปิยะพร มหาสีตระกูล
4. นายพีรพล สร้อยแก้ว
5. นายสุดารัตน์ เรืองเดช
9) ตาบลนาบัว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นายณรงค์ แก้วกองทรัพย์
2. นายสายัญ อ่อนสาลี
3. นางเปรมยุดา อินแสง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นายธนาดล เร่งเจริญ
2. นายกรณินทร์ น้อยอินวงษ์
10) ตาบลหนองกะท้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวชลดา อินเสือ
11) ตาบลบ้านแยง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวเกษร จุมปูฟู
2. นายวุฒิชัย สุวรรณ
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวปิยธิดา กัดจิตร
2. นางสาวภัทรอาภา พุ่มทอง

-43. นายอภิวัฒน์ ยะโส
4. นายศุภสัณฑ์ จันทร์ทอง
12) ตาบลนครชุม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นายเดชา แก้วกองทรัพย์
2. นายพิจักษณ์ หลวงพุทธา
3. นายภานุทัศน์ ทนก้อนดี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ
2. นางสาวจีรนันท์ พลชม
3. นางสาวณัฎฐิดา ดวงศิลา
13) ตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวอรวรรณ เชื้อบุญมี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
14) ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นายกิตติศักดิ์ จันมีเทศ
2. นางสาวกัญญารินทร์ แซ่หว้า
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
15) ตาบลวังยาง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัครสอบ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวนิตญาพร ชาเชียงตุง
16) ตาบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นายมานพ ศรีทุม
2. นางสาวจันทิมา ชาวเวียงจันทร์
3. นายเนรมิต ฮวดหอม
4. นางสาวบารณี แพงศรี

-55. นายปฏิวัติ ด่านแก้ว
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นายศตวรรษ สุนทรนาค
2. นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร
3. นางสาวอัญชริดา เพชรสุข
4. นางสาวรติวันต์ แง้มแก้ว
17) ตาบลเนินกุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นายพีรวัส อุ่นอ่า
2. นายยงศิลป์ สุขประเสริฐ
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวธิลาลักษณ์ จริยสิทธิ์
2. นางสาวนรกมล แก้วสระแสน
3. นางสาวเบญจมาศ สุทธิยา
4. นางสาววิศณี ปรีกมล
5. นางสาวกัลย์ธิมา อยู่คง
18) ตาบลไผ่ล้อม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวรัตติยา ยอดสุวรรณ์
2. นางธนกฤต เหล่าสัจจะ
3. นางสาวนพรัตน์ ทิมหงิม
4. นางสาวเพชรดา ปิยเธียรสวัสดิ์
5. นางสาววิสุดา สืบสอน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวอมรรัตน์ เรือนวงค์
2. นายลัทธพล จันทร์งาม
3. นางสาวดลญา หรศาสตร์
4. นางสาวภัทราพร ภู่ฆัง
5. นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง
19) ตาบลบางกระทุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสุพัตรา ฉิมสนจิตร์

-6ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายทินกฤตพงศ์ คงเนตร
2. นางสาวสุธิดา จันทร์สอน
3. นางสาวกัลยรัตน์ แดงซิว
4. นางสาวศุภิสรา คงคอน
5. นางสาวเมย์ สอนสุวรรณ
20) ตาบลสนามคลี อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายเมธาสิทธิ์ แสงปรางค์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวหัทยา ติระมาศ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บารุง
3. นายบุญอุ้ม มีสิทธัตถานนท์
4. นางสาวปิยาภรณ์ นวาวัตน์
5. นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง
21) ตาบลโคกสลุด อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวดวงแก้ว แดงชาวนา
2. นางสาวจารุณี เนียมจันทร์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวศศิวิมล เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวพัณณิตา พันธุตะ
3. นางสาวเอมภา เทียนถวาย
22) ตาบลท่าตาล อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวสุพัตรา บุญต้อ
2. นางสาวนัฐฐาวีรานุช ระดม
3. นางสาวชลิดา นวลจันทร์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวสุธาทิพย์ อ่าสาลี
2. นางสาวศุทธินี บุญเพ็ชร์
3. นางสาวศิโรรัตน์ เสนา

-723) ตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายธวัชชัย ทับทิมทอง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวรติรัตน์ ราวิลห์
2. นายอิสริยะ ทับทิมทอง
3. นางสาววชิรญาณ์ ทับทิมทอง
4. นางสาวนภัสกรณ์ โพธิ์ทองพุฒิ
24) ตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวจาหรัด เอี่ยมอ่อง
2. นางสาวนิติกาญจน์ มั่นคง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวนุสรา ไฝเพ็ชรดี
2. นายพันธกานต์ ณ นคร
25) ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวสุกัญญา เทพอานวย
2. นายภานุพงศ์ เผือกเฟื่อง
3. นายปฏิภาณ การะอุ่น
4. นายธวัชชัย มาดหมาย
5. นางสาวภูมิปวีร์ ทองนิล
26) ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นายนิธิศ ศรีโกตะเพชร
2. นางสาวอมรรัตน์ พูลเพิ่ม
3. นายไฉน จันทร์แจ้ง
4. นางสาวสาริณี ยิ้มอยู่
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายสิรวิชญ์ แดงวงศ์เจริญพร
2. นางสาวตวงรัตน์ คาสอาด
3. นางสาวสิริรักษ์ เอี่ยวลับ

-84. นางสาวพลอยน้าเงิน แตงงาม
5. นางสาวกาญจนา หละวัน
27) ตาบลดงประคา อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ คาเงิน
2. นางสาวลัลน์ลลิต โตนวน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง
28) ตาบลศรีภิรมย์ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางสายรุ้ง คุณพูล
2. นางสาวจันทร์จิรา โตชุ่ม
3. นายภาณุพงษ์ มั่งแพร
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวนารีรัตน์ อยู่สี
2. นายภูมรินทร์ พันอบ
29) ตาบลวังวน อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
30) ตาบลหนองแขม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวบัวลอย บุญรักษ์
2. นางเพ็ชรรุ่ง แสงอรุณรุ่งรัตน์
3. นางปรานอม หวาเกตุ
4. นางสิริกาญจน์ ศรศรีธนพร
5. นางสาวลักคณา สาดคา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวชนิสรา ฟักแฟง
2. นายเรวัฒ บุญกลั่นสอน

-931) ตาบลมะต้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสายธาร จันทร์แย้มสงค์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นายจิณณวัตร เจี่ยตระกูล
2. นางสาวดวงกมล แสงอ่วม
3. นายคณิติน เอิบภาพ
4. นายวรสันต์ กล่าฉวี
32) ตาบลบ้านป่า อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวฐิติยาภรณ์ ยวงใย
2. นายภัทรพล สอนสิทธิ์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวปาริชาติ เคราะห์ดี
2. นางสาวจิราวรรณ ปัญญาบุญ
3. นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์
4. นายพงศธร แสงซื่อ
33) ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวแพรวพรรณ สิงห์โต
2. นายกฤษดา สิงห์โต
3. นายครรชิตพล จันสน
4. นางเล็ก คดคง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญ
2. นายณัฐพงศ์ มีแสง
3. นายจุลจิตต์ สุขเกษม
4. นางสาวชุติมน น่วมหนอม
5. นางสาวจิราภรณ์ สุขเกษม
34) ตาบลจอมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายวิทยา อ่าดี
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1. นางสาวสุพัตรา กิติยา
2. นางสาวศุภาวรรณ ถมทอง
3. นางสาวจิณธกาญจน์ สิงห์โตนารากร
4. นางสาวรัชนีกร จันสน
35) ตาบลดอนทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวอลิษา โคตรวีระ
2. นาสาวฉัตราพร บุญเนียม
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์
2. นายเมธี ปัญญา
3. นางสาวศศิธร สอนสิทธิ์
4. นางสาวกมลวรรณ แตงหมี
36) ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวณัฐชยา ถุงเงิน
2. นางวิภาวรรณ อ่าดี
3. นางสาวจันทร์สุดา ไมตรีประสาน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวณัฐชา รักนา
2. นายสุทธิพงศ์ ทิมแป้น
3. นายสมเพชร แซ่ว่าง
4. นายสิรภัทร ธงสันเทียะ
37) ตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวนลิน หาคูณ
38) ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวศศิธร หรั่งแก้ว
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1. นางสาวมนัญชยา ภู่ระโหง
2. นายวีระพงศ์ ขานาค
3. นางสาวสิริ คาน้าปาด
4. นายกิตติชาติ มาแดง
5. นางสาวเบญจวรรณ พรมมาอินทร์
39) ตาบลวังพิกุล อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวสุจิตราภรณ์ ทองงามขา
2. นายสมควร สีเหลือง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวศลิษา สิริโภคนัย
2. นายจิรายุ จันทร์กระเวน
3. นางสาวมาริษา อินนาค
4. นางสาวปัสสนา ดอนไพรกา
5. นางสาวแพรวประภา ดอนไพรกา
40) ตาบลท่าหมื่นราม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางวาสนา เครือมี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวทิพวรรณ สุขเรือง
2. นายพีรพงษ์ เนตรแสงสี
41) ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาววัณษา อ่าเขียว
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์ รอดปลื้ม
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวขวัญเรือน ประกอบดี
2. นางสาวกุลณัฐ นอร์รัตน์
3. นางสาวกนกกร ศรีชาวนา
4. นายอดิศักดิ์ บุญเอนก
5. นางสาวฑิติยา ศรีชาวนา
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ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวรัศมีแข แก้วคง
2. นางสาวอลิสา มะจะกรณ์
3. นางสาวเฉลิมขวัญ เมืองเปรม
4. นางสาวธนาภรณ์ ก้อนคามี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวสุดาพร ขวัญมาก
2. นางสาววรญา แก้วคง
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล เฉลิมศักดิ์
4. นายสุรสิทธิ์ สีหนาด
43) ตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวรุ่งรัตน์ เณรศาสตร์
2. นางสาวเพ็ญกนก ประภาธนานันท์
3. นางสาววรรณนภา เหมะรักษ์
4. นางสาวสุภัทรชิยา ศรีชู
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวกนกวรรณ รัศมีนวลจันทร์
2. นางสาวบุปผาชาติ ภัทรนิติเดชา
3. นายไชยวัฒน์ ปลิ่นกลอง
4. นางสาวอภิชญา ตระกูลบริรักษ์
44) ตาบลท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสมจัด พูลทวี
2. นางสาวฟ้าธิพร หริวยัง
3. นางธันยนันท์ เทียมเนียม
4. นายภูวไนย ดายี่
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาววรินทร คุ้มคา
2. นางสาวอโณทัย ธิปัญโย
3. นางสาวสุวรรณา พุฒทอง
4. นางสาวธมกร น้าดอกไม้
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45) ตาบลบ้านใหม่สุขเกษม อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
46) ตาบลไกรใน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวสุพัตรา โตเหี้ยม
2. นางสาวแพรวพราว ทับทิม
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวประภัสสร มั่นประสงค์
2. นางสาวพฤกษา นิ่มนวล
3. นางสาวธนัชชา เผือกแดง
47) ตาบลหนองตูม อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นายธีรสิน รอดบุญ
2. นางสาวอุไรวรรณ ไม้กร่าง
3. นางสายรุ้ง ไม้กร่าง
4. นางสาวรสสุคนธ์ บวบหอม
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวสาวิตรี นารี
2. นางสาวจุฑามาศ คายะอุ่น
3. นายภาณุพงศ์ ทองเงา
4. นางสาวกาญจนา วงศ์อุปี
5. นางสาวสาริกา ทองเชื้อ
48) ตาบลไกรกลาง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวณชกนก เมธาอัครเดชา
2. นางสาวปิยนุช ตันตระกูล
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวอรุณี นวลคา
2. นายจักราวุธ สระชุ่ม
3. นางสาวสุนันทา ทักท้วง
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49) ตาบลดงเดือย อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายอิทธิพล ต้นตะภา
2. นางสาวยุพาวรรณ วันปุย
3. นางสาวชนาธิป กลิ่นลูกอิน
4. นางสาวบุษยา แทนงิ้ว
5. นางสาวณัฐมล โตนา
50) ตาบลบ้านกร่าง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวอรอุมา พุฒลา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวศิวัชญา ป้องเสา
2. นายเสกสรร น้อยนวล
51) ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวนิศาชล เฮงสกุล
2. นางณัชชา ทองคา
3. นางสาวนภาพร อ้นทอง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวจรูญลักษณ์ เอี่ยมทุ่ง
2. นางสาวไพลิน ทองสว่าง
3. นายกษีติ เหลืองสกุลพงษ์
4. นางสาวนิศานาถ โตอุ่นเพ็ชร
52) ตาบลสามพวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวจานงค์ พลอยเลิศ
2. นางสาวจันทภา ทองสุข
3. นางสาวขนิษฐา สวาทนุช
4. นางประถม โททอง
5. นางฉลอง แป้นจันทร์
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1. นายพศุตม์ เขม้นเขตรการณ์
2. นายณัฐพล อุปถัมภ์
3. นางสาวณัฐวรรณ แจ่มใส
4. นางสาวฐิติมา หมีใจ
5. นางสาวมนิตา อุปถัมภ์
53) ตาบลนาเชิงคีรี อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางศุภนิตย์ เวชชาภินันท์
2. นายฉัตรชัย ขาวทุ่ง
3. นางสาวอรุโณทัย ขาทุ่ง
4. นางสาววัชลี เสือเพ็ง
5. นางสาวณัฐพร คาปาน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา
2. นางสาวปราณี สอนทุ่ง
3. นางสาวกมลวรรณ โกธรรม
54) ตาบลบ้านน้าพุ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาววนิดา โมเฟื่อง
2. นายสุเมธ แย้มสุวรรณ
55) ตาบลหนองจิก อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวอรนันท์ นุ่มเกลี้ยง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาววัชราภรณ์ อยู่สบาย
2. นางสาวภาสุรีย์ เม่นเผือก
56) ตาบลทุ่งเสลี่ยม อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นายตระการ กาวิระ
2. นางอัมพร โคตะสาร
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1. นางสาวณัฏฐณิชา ตาวงษ์
2. นายวรกฤต ศรีธนกูล
57) ตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวศิริวรรณ ขัดสาย
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวมลฑิรา ฝั้นเครือ
2. นางสาวณัฐณิชา อินเลี้ยง
3. นายวรวิทย์ มังเทศ
58) ตาบลกลางดง อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสุนันทนา พุดหน่อย
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวทิพย์ประภา อาริยะดิษฐ์
2. นางสาวนรีกานต์ มะโน
3. นางสาวกานต์ชนก สุภา
4. นายรชาภา ตาวงศ์เสน
59) ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางดวงจันทร์ คาเครือ
2. นางกรรณิการ์ สุนันต๊ะ
3. นายสมบูรณ์ สิทธิเสนา
4. นายวรวุฒิ อินคามา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นายปฏิพล อุ่นหะวงศ์
2. นายธนพล โวหาร
3. นายธีรวัฒน์ ตรงเที่ยง
4. นายภัทรวรรณ อัตทะ
60) ตาบลลานหอย อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวนิสามณี คงฟู
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1. นายญาณวุฒิ น้อยผล
2. นายวินิจพงษ์ สีขาว
3. นางสาวกนกพร เอี่ยมอ้น
4. นางสาวพิมพ์อัปสร เผือกเปีย
5. นายประเสริฐ บัวผัน
61) ตาบลวังลึก อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวสุดาวรรณ รักอาด
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวศรัณย์พร สระแก้ว
2. นางสาววันทนีย์ ด้วงขา
3. นางสาวสุนิสา มั่งคล้าย
62) ตาบลปากแคว อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวปุรารัชฎ์ ท้วมเรือง
2. นางสาวสุพรรณา มั่งมี
3. นางสาสวคุลิกา หอมหวล
4. นางสาวนิรชา บุญคา
5. นายกล้า วารีพิทักษ์
63) ตาบลวังทองแดง อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวจตุพร จัตุรัส
2. นายยุทธพงศ์ ครุฑโม
3. นางสุภาพร ปานทุ่ง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นายรัฐพรหม วรรณปัตย์
64) ตาบลศรีนคร อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นางวาริณี อินเลื่อม
2. นายจรัญ อินเลื่อม
3. นางสาวสิณาพร สระทองเพชร
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1. นางสาวสิรภัทร บัวหลวง
65) ตาบลหนองบัว อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวณัฐณิชา ประเสริฐศรี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวอมรรัตน์ สกุลนา
66) ตาบลบ้านแก่ง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวฐิติมา ขุนอินทร์
2. นางสาวอนันตพร นพนรินทร์
3. นางสาวสุวนันท์ ดวงเดือน
67) ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวจันทร์จิรา ทรดล
2. นางสาวเมธาพร หล่อหลอม
3. นางสาวพนิดา หลักแหลม
4. นางสาวหนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม
5. นายปรเมศวร์ รุ่งโรจน์
68) ตาบลป่างิ้ว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ์
2. นางสาววิยดา กลอนกิ่ง
3. นางสาววารุณี เวสกุล
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ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวกานต์ธีรา เจริญสุข
2. นางสาวภูษณิศา ค้างคีรี
3. นางสาวทิพย์สุดา ค้างคีรี
4. นายปัญญา ค้างคีรี
5. นางเรณู ค้างคีรี
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา
1. นางสาวสุทธิดา ลิวัลย์
2. นางสวสาวิตรี กิ่งจาปา
70) ตาบลแม่สิน อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 คน
1. นางสาวณัฐธิดา วรรณบุตร
2. นายกรกรกฏ ดวงจิตต์
3. นางสาวเกตุกนก แก้วหมุด
4. นางสาวสน้าเพชร เรืองฤทธิ์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 คน
1. นางสาวสุพัตรา ญาณปัญญา
2. นางสาวชลดา รอดใหม่
3. นางปภาวดี อย่าห้าม
71) ตาบลศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวปิยธิดา พุทธประเสริฐ
2. นายชัยรัตน์ หมื่นทา
3. นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้า
4. นายเอกรัตน์ แนมมณี
5. นางสาวรวีวรรณ บุญช่วย
72) ตาบลสารจิตร อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 3 อัตรา
1. นายประทีป อยู่เปีย
2. นางสาวประนอม ถาวร
3. นางสาวสายสมร นุ่มมี
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1. นางสาวปพิชญา คาลือ
2. นายธนกร อินเขียว
3. นางสาวกรวรรณ ปลุกเศก
4. นายปัญญภัทร ปราศัย
73) ตาบลหนองอ้อ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวกรรณิกา ขุนเพ็ชร
2. นายไชยวัฒน์ มติวิวัฒน์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นายคมสัน คาลือ
2. นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์
3. นายฐากูร คุ้มแสง
4. นางสาวศรีไพร พรมชาติ
74) ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายโกมล เข็มทอง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมสะอาด
2. นายสุธีกานต์ สิทธิกรณ์
3. นางสาวอารีย์ ทิฆัมพรรธีรวงศ์
75) ตาบลดงคู่ อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวชลดา อรุณเกล้า
2. นางสาวสุปราณี หาญณรงค์
3. นายสุรีวัฒน์ พันธ์ทอง
4. นางบงกช หาญณรงค์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวศิรินภา แจ่มศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงษ์
3. นายชนาธิป ก่าจีน
4. นางสาวลัดดาวัลย์ มวลชู

- 21 76) ตาบลท่าชัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นายกฤษณะ แสงทอง
2. นายธีรศักดิ์ ล้วนงาม
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาววรรณภา ท่าชัย
2. นางสาวกรวิภา ปันแดน
3. นายสกนธ์ อาจารย์
4. นายสมภพ ยิ้มเเย้ม
77) ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวอัจจิมา ชานาญจิตร
2. นางสาวปรารถนา สิทธิผล
3. นางสาวชลิดา บัวพา
4. นางสาวศุภิสรา สัมฤทธิ์
5. นางสาวประกายกานต์ เอี่ยมบัว
78) ตาบลบ้านซ่าน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวชญานี นาคมี
79) ตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. สมฤดี คงนา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. พรทิพย์ ทองบาง
80) ตาบลสามเรือน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางอ้อย พุ่มแตง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวกาญจนา ครุฑธา
2. นางสาวรุ่งนภา พึ่งศักดิ์
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4. นายกิตติพงศ์ พุ่มน่วม
81) ตาบลราวต้นจันทร์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์เจาะ
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวธีราภรณ์ เกิดศิลป์
2. นางสาวสิรินภา เซ็นหอม
3. นางสาววรรณวิสา มายา
4. นางสาวแววพลอย สุขนวล
5. นายธีรวัฒน์ เลิศลักษมี
82) ตาบลคลองตาล อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวพัชราภรณ์ พุ่มพวง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวณัฐฐิตา แว่นฟ้า
83) ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน – อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายวัฒนะ แสงศรี
2. นายธนภัทร์ จูหว้า
3. นายณัฐดนัย ศรีชัยยะ
4. นายทนง พวงบุตร
5. นายวรรณรัตน์ มีสวัสดิ์
84) ตาบลวัดเกาะ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวอรณี ชาญนาวา
2. นายสุขโสภณ ชาญนาวา
3. นางสาวขนิษฐา คงอินทร์
4. นายพรเทพ หอมหวาน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวชนนิกานต์ อบแก้ว

- 23 85) ตาบลนาขุนไกร อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 2 อัตรา
1. นางสาวฐิติพร ครุฑจับนาค
2. นางสาวดวงเดือน บัวกล้า
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นางสาววรรณนิสา ทองบาง
2. นางสาวเกวลิน เป็นสุข
86) ตาบลบ้านนา อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน - อัตรา
- ไม่มีผู้สมัคร - -ว่าง - จานวน 5 อัตรา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวจุฑามาศ พุ่มชา
87) ตาบลวังทอง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางเพ็ญพยง แหวนบัว
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายสุรศักดิ์ เปรมจิตร
2. นางสาวเพ็ญนภา พละทรัพย์
3. นายสุรเชษฐ อภิมหาเกรียงไกร
4. นางสาวรัตนภรณ์ พุ่มคง
5. นายพรเทพ เปรมจิตร
88) ตาบลวังใหญ่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวอัจฉรา สืบรอด
2. นางสาวณัฎฐา สืบรอด
3. นางรพีพรรณ แซ่ห่าน
4. นางวิภาวรรณ ทองยัง
5. นางเพ็ญพักตร์ ปานทุ่ง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายชลันธร เพ็ชรมาก
2. นางสาวปิ่นสุดา สุนิธิถาวร
3. นางสาวสุพัตรา บ้านกล้วย
4. นางแคทรียา สุขสม
5. นางสาวปิญาวรรณ์ สมนา
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ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวรสสุคนธ์ คาบุญมี
2. นางสาวนพวรรณ ธรรมราช
3. นางสาวรัชติภูมิ รอบุญ
4. นางสาวนพชนก บัวแก้ว
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาววริศรา กลิ่นหอม
2. นางสาวสุณิสา แสงวินัย
3. นางสาวภานุมาศ ผิวพรรณ์
4. นางสาวรสสุคนธ์ โตสินธุ์
5. นางสาวภัทรวดี ประสมทรัพย์
90) ตาบลท่าทอง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นายรชฏ เกตุบารุง
2. นายอภิสิทธิ์ รักพงษ์
3. นายปัญญา ญาราช
4. นางสาวกนกวรรณ แนบเนียน
5. นายวัลลภ เกตุบารุง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นายศักดิ์ชาย นาคมี
2. นางสาวบุษยมาศ ขาจันทร์
91) ตาบลย่านยาว อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นายธิวากร ศรีสวัสดิ์
2. นายนราธิป ภูมิถาวร
3. นางสาวปวีณา รจนา
4. นางสาวอุทุมพร ตักเตือน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวจิรวรรณ ใจดี
2. นายศักดา หยุดอยู่
3. นางสาวเกตุกนก นาคประเสริฐ
4. นางสาววชิราภรณ์ พลรักษา
5. นางสาวศุภัชญา แสงศร
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ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นายประพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาวอรณี พูลเลิศ
3. นายแดง ยศวิชัย
4. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มะโนนึก
5. นายอุเทน ลาใย
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวศศิภา ไขแจ้ง
2. นายศรัณย์ เพชรนิล
3. ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญชนก คาดี
4. นางสาวพิมพ์ชนก ผะอบนาค
5. นายราเชนทร์ โสภาศรี
93) ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวธิตญา เผยพร
2. นางสาวสุภาวดี เริ่มจา
3. นางสาวภัทราพร ศรีทองคา
4. นางสาววิไลวรรณ แตงทอง
5. นางสาววลีพร อุเทนสุต
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย์
2. นางสาวฐิติพร จันทร์แพ
3. นางสาวศิรินภา ฉลองชน
4. นางสาวกาญจนา โวหารพจน์
5. นายนิติภัทร์ ร่วงรู้
94) ตาบลปากน้า อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวสาวิตรี เลื่อนลอย
2. นายฐิตาธีรย์ ปลอดโปร่ง
3. นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นใจ
4. นางสาวชญานี เชยวัดเกาะ
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวพรรณทิวา เจริญวัย
2. นายอนุวัตร ประทุม

- 26 3. นางสาวสัณห์ฤทัย กมล
4. นางสาวสุวิกรานต์ บุญศรี
95) ตาบลคลองยาง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวกาญจนา ฉบับแบบ
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวกาญจนา ประพันธ์ศิริ
96) ตาบลนาทุ่ง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวดาราวรรณ ศรีเรือง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 3 อัตรา
1. นายสิทธินนท์ ธิคุณ
2. นางสาวเจนจิรา สล่าปัน
3. นายสุนทร ปิ่นทอง
97) ตาบลป่ากุมเกาะ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวกาญจนา คาซา
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นายชัชฌากร มีแก้ว
2. นางสาวปิยะสินี ตันพานิช
3. นางสาวสาวิตรี ลุงคะ
4. นางสาวภาสินี ไชโย
5. นางสาววาทารี โต๊ะถม
98) ตาบลหนองกลับ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นางสาวเบญจพร บุญราชแขวง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวชญานี ต้อนไล่
2. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์
3. นางสาวอัญชลีพร รอดทอง
4. นายวนัส เกษรน้อย
5. นายอนุวัฒน์ ทิมทอง

- 27 99) ตาบลวังพิณพาทย์ อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวอัญชณา จิตรมั่น
2. นายธวัช ถือมั่น
3. นายณัฐวัฒน์ แตงรอด
4. นางสุภาวดี เนินแสง
5. นายสุทธิพงศ์ ดาริวงษ์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 5 อัตรา
1. นางสาวจีรานันท์ บุญสาร
2. นางสาวสิริพร ปิยารมย์
3. นายธงธวัช สุวรรณมงคล
4. นางสาวนวพร เพ็ชรม
5. นายปิยณัฐ บุญสาร
100) ตาบลวังไม้ขอน อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นายรัฐธรรมนูญ วิวัฒน์ชรางกูล
2. นายกมลศักดิ์ หัดทา
3. นายสมนึก ชานาญไพร
4. นายจิรัฎฐ์ เลื่อมนรินทร์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นายไททัน สินธุวารินทร์
2. นางสาวณัฐพร กรอบทอง
3. นางสาวจาปี บัวเพ็ง
4. นางสาวอารียา จันทร์เจริญ
101) ตาบลในเมือง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 1 อัตรา
1. นายกฤศ กาญจน์การะเวก
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 2 อัตรา
1. นายสุทัศน์ วนิชศิริ
2. นางสาวพิมวลัย นิ่มรองนาม
102) ตาบลคลองกระจง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทประชาชน จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวสุพัตรา เขียวตา
2. นางนงค์นุช รุ่งหนองกระดี่

- 28 3. นางสาวนฤภร เข็มทอง
4. นางสาวศศิประภา บุญจริง
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จานวน 4 อัตรา
1. นางสาวกนกกาญจน์ ทองนก
2. นางสาวขวัญฤดี เฝ้าหาผล
3. นางสาวศิริวรรณ ปิยะไพร
4. นางสาววาสนา ทองยัง
ข. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมาทาสัญญาจ้างตามประเภทพร้อมด้วยหลักฐานตามรายละเอียดดังนี้
เอกสารประกอบการทาสัญญา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับจ้างงาน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
5. อากรแสตมป์
- ประเภทประชาชน ติดสัญญาจ้าง จานวน 27 บาท
- ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ติดสัญญาจ้าง จานวน 45 บาท
วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 12.00 น. - ทาข้อตกลงจ้าง ณ หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน
13.00 – 14.30 น. - รับฟังการปฐมนิเทศผู้ร่วมโครงการ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม ทาง https://www.facebook.com/opsMHESI
ณ หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน
14.30 – 15.30 น. - รับฟังการปฐมนิเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน
15.30 – 16.30 น. - รับฟังการปฐมนิเทศจากหน่วยงาน ณ หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบ ทางเว็บไซต์
https://www.psru.ac.th/
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