
 

รายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการสัมภาษณเพื่อคดัเลอืกบคุคลเขาทํางานเปนผูปฏิบตัิงาน 

(แนบทายประกาศสพค. ลงวันที่ 24 กนัยายน 2557) 

………………………………….. 
 

1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ 

ประจําสํานักบริหารงานกลาง 

เจาหนาที่ 

1.1ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ระดับสูง)จํานวน 18 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
1. นางสาวจริาภรณ งดงาม 
2. นายธนกร ชวยค้ําชู 
3. นายชัยวัฒน เชื้อสกลุ 
4. นายณัฐพล โยธาวุฒิ 
5. นางสาวพัฒนา จินาวา 
6. นางสาวณัฐพร วงคโสมะ 
7. นายนิพนธพัทธ พิมพพัทเลิศ 
8. นายสัณห เยาสกลุ 
9. นางสาวชมพูนุช บูรพา 
10. นางสาวศรัญยา มานะงาน 
11. นางสาวนรพรรณ โพริหฤกษ 
12. นายอิทธิศาสตร อินทรโชติ 
13. นางสาวนลิน ี เสนาปา 
14. นางสาวทณัฐถา พัชรเลอลกัษณ 
15. นางภัทรณ ี ผลด ี
16. นางเมธิณี สากระเสร 
17. วาที่ร.ท.สัณฐภัทร  เดี่ยววานิช 
18. นางสาวภรภัทร แกวใจ 

 

1.2 ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน (ระดับกลาง) จํานวน 17 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
19. นางสาวสริิวรรณ ไชยมงคล 
20. นางสาวสาละวิน พิรุณรัตน 
21. นางสาวธนิสร เอี่ยมสาย 
22. นางชยาภรณ ทัพยาคุณ 
23. นางสาวณัฏพัณชญา พุทธวงค 
24. นางมัณฑนา สุภาชาติ 
25. นางสาววิราภรณ สุริยะ 
26. นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย 



27. นางสาวปรียาพร จีรเวสนวัฒนะ 
28. นางสาวณัฐวรรณ อินตา 
29. นายปฏิพาน ศิริวงศมงคล 
30. นางสาวชนมนิภา วงษตานี 
31. นางนิตยา พิทักราษฎร 
32. นายฉัตรชัยยงค บุญขวาง 
33. นางสาวอรทัย อินตะยศ 
34. นางสาวจันทรทมิา มานุษยานนท 
35. นางสาวศิรลิักษณ อนุหวัน 

 

ลูกจาง 

1.3 ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ(ลูกจาง) จํานวน 22 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
36. นายสุขสันต ผันดอยเดน 
37. นางสาวกมลวรรณ หมูคํา 
38. นายฉัตรชัย มณีวรรณ 
39. นางสาววันวิสาข แกวสุนัน 
40. นางรัตติกาล ศิริคํานอย 
41. นายวรพันธ ชาญยุทธคีรี 
42. นายพีรัท เมืองชมภ ู
43. นายคุณาธิป คําปน 
44. นางสาวธมลวรรณ ปญญาศร ี
45. นางสาวถิราภรณ เจริญวรรณ 
46. นางสาวศิริพร หมื่นชัย 
47. นายนพคุณ โณกันท ี
48. นางสาวสโรชา สนกรุด 
49. นางสาวศิริพร สุขเกษม 
50. นางสาวจรีะนันท ภูริภักดีสนอง 
51. นางสาวภัสสร วงคคําปน 
52. นางสาวอรนุช สุทธชัย 
53. นายสาธิต วงศวรรณ 
54. นางสาวพัชราภรณ ศรีวิชัย 
55. นางสาวนัลลิกา อาสาสู 
56. นางสาววรณัน ศรีเมือง 
57. นายปาณิท พงษเหนอื 

 

 

 

 

 



 

 

ประจําสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

เจาหนาที่ 

1.4 ตําแหนง นายสัตวแพทย (ระดับกลาง) 

  - ไมมีผูสมัคร- 

1.5 ตําแหนง เจาหนาที่งานการคาภายใน (ระดับกลาง) จํานวน 15 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
58. นายศรายุทธ บุตรตะ 
59. นางสาวณัฐริดา มหานันท 
60. นายฐานุพงค เสถียรวราหงษ 
61. นางสาวพรทิพย ยิมเกต ุ
62. นางสาวอภิราดา วันชัยพัฒนา 
63. นางสาวปณฑารีย สารวัตร 
64. นางสาวณัฎฐิณี ตรงด ี
65. นายพิษณุภรณ ขันดี 
66. นายภูริภัทร พูลเส็ง 
67. นางสาวสุกญัญา ไชยมงคล 
68. นางสกุตรา กําเนิดศิร ิ
69. นางสาวประภัสสร กาชัย 
70. นายทาวัต หลักทรัพย 
71. นางสาวสินลีักษณ แขมโคกกรวด 
72. นางศิริรัตน คนสูง 

 

1.6 ตําแหนง นักเทคนิคการสัตวแพทย (ระดับตน)จํานวน 3ราย 

 

 

1.7 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ระดับตน)จํานวน 98 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
73. นายธนพงศ คําภิคํา 
74. สพ.ญฟาดาว กองเงิน 
75. นางปรัชญารัตน บัวเกิด 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
76. นายธีรศักดิ์ อเนกสุข 
77. นางพัชรินทร นรเทพ 
78. นางสาวสรุางค พยัคฆา 
79. นางสาววรรณวิไล ใจสู 
80. นางสาวจุมพฏา อุดมสุข 
81. นางสาวจารุวรรณ แสนใจ 
82. นางสาวพัชรีพร โถดี 
83. นางสาววิลาวัณย สงานวงษ 



84. นางสาวสุพัตรา ลือชัย 
85. นางสาวทิพวัลย มุงชัยศร ี
86. นายณัฐพล แสงศิร ิ
87. นางสาวกันติกา จิตรชนกร 
88. นายเจนวิทย หลวงใหญ 
89. นางสาวปณิตา ดีกัลลา 
90. นางสาวเกษรินทร ดวงศรี 
91. นายภาสกร อุระแสง 
92. นางสาวรัตนวรา ชมเมือง 
93. นางสาวรุงตะวัน โทะศร ี
94. นางสาวดรุณ ี แกวสวรรณ 
95. นางสาวศิริกาญจน กิ่งกาน 
96. นายพีณัฐ ตาจีน 
97. นางสาวฤทัย พงคพิญาภัค 
98. นางสาวสริิมาลย กัลยานพคุณ 
99. นางสาวสาวิณี ทิพยปญญา 
100. นายจักรจรสั วาวงคมูล 
101. นางสาวณัฐชญา พงคไฝ 
102. นางสาวนิศารัตน คําทอง 
103. นางสาวมณีรัตน มณีทอง 
104. นางสาวพนิดา จันทรเพ็ญ 
105. นางชมพูนุท ชาลี 
106. นายภาณุพงค อะโนมา 
107. นางสาววารุณ ี จินทราช 
108. นายอนุชาติ พรสถิตารต 
109. นางสาวคัทรียา ทิวาประเสรฐศักดิ ์
110. นางสาวจันทนา บังคมเนตร 
111. นางสาววนิดา มาลาดอกรัก 
112. นางสาวอารรีัตน อุกาธิยัง 
113. สางสาวพฤษภา ขันธราช 
114. นายศรายุทธ วังแกว 
115. นางสาวประทานพร เดือนดาว 
116. นายสุกฤษฏ์ิ กีรติสินโรจน 
117. นางสาวณิชชา กัญระมังค 
118. นางสาวสุพรรณ อินปนแกว 
119. นายวุฒิพงศ พาทะขัน 
120. นางสาวกชพร ชื่นวงศ 
121. นางสาววรรณกร เลี้ยงล่ํา 
122. นางสาวปาณิสรา ปญญา 
123. นางสาวอายรญา ปฐมศิรสิกลุ 
124. นางสาววรรณจันทร อุปนันท 



125. นางสาวสมสุดา เสมเถื่อน 
126. นางสาวศิริพร ชัยคํา 
127. นางสาวณิชพัณณ ฉัตรกังวาลวัฒน 
128. นางสาวยุพาภรณ แซกือ 
129. นางสาวธีรชล ปนตื้อ 
130. นางสาวโชติกา กิตติวีระ 
131. นางสาวอรญา กันทะบบุผา 
132. นางสาวกรรณิการ จิตติวรเชษฐ 
133. นางสาวชนัญชิดา การใจเย็น 
134. นางสาวสุพัตรา บัวนาค 
135. นางสาววิภารินทร นนทการ 
136. วาที่รอยตรหีญงิชไมพร สุขใจ 
137. นายสถิตย ศรีนวล 
138. นางสาววัชราภรณ ศรียาบ 
139. สิบเอกหญิงรุงพร ไสยแสงราช 
140. นางสาวชลลดา ประกันคํา 
141. นางสาวศิริพร มณีรัตน 
142. นางสาวศุภลักษณ เปาสกุล 
143. นายสาธิต วงศวรรณ 
144. นางสาวปาริชาติ เสนีย 
145. นางสาวภัทธิดา ไชยวงค 
146. นายปนิศ ศรีเกี่ยวฝน 
147. นางสาวพัชรา ยารังษ ี
148. นางสาวณัฐนรีย วงคปน 
149. นางสาวประกายกลุ ขะยอม 
150. นางสาวชนมพิท นันตา 
151. นายนฤดล กลัดกลีบ 
152. นางสาวประวีร แซลิ้ม 
153. นางสาวญดากานต แสนสมฤทธิ์ 
154. นายณัฎฐวุฒิ ปญอุต 
155. นายพงษผจญ วังผาสุข 
156. นางสาวนงณภัส ตันสกุล 
157. นางสาวชินทรพร ยาวิละ 
158. นางสาวกลิร่นา ยานะ 
159. นายพงษดนัย ชัยสิทธิ์ 
160. นายอานนท สุวรรณทอง 
161. นางสาวภชรดา วิรบุตร 
162. นางสาวละอองดาว คําจันทา 
163. นางสาวกอแกว พงคพันธุ 
164. นายณัฐจักร เหล็กทะเล 
165. นางสาวศิริกลุ กาศสกุล 



 

 

1.8 ตําแหนง เจาหนาที่ระบบฐานขอมูลสัตว (ระดับตน) จํานวน 33 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
174. นางสาวสริิวรรณ ไชยมงคล 
175. นางสาวรุงทิพย สุธรรม 
176. นางสาวอาริตา ขยายเสียง 
177. นายอรรถนิต ิ ศุขะเนตร 
178. นางสาวพิมพร คําทวี 
179. นางสาวพจณ ี พิมล 
180. นางสาววนิดา สุขใจ 
181. นายธีระพงษ ดวงมณี 
182. นางสาวจุไรพรณ สุขแพง 
183. นายปรินทร บานกียาพันธุ 
184. นางสาววิชชุดา สลีก้ํา 
185. นางสาวอังคณาภรณ พงษดวง 
186. นายทศวรรษ วงศนุม 
187. นางสาวสกุณา สามคํา 
188. นางสาวเจนจริา สมอนา 
189. นางสาวสุพัตรา บัวนาค 
190. นางสาวสายฝน เกตติวัน 
191. นายธีรพล อุภิธิ 
192. นายเบน เอื่ออํานวย 
193. นางสาวกมลวรรณ หมูคํา 
194. นางสาวจรีรัตน โตจิตร 
195. นางสาวปภัสวาภรณ แสงคํา 
196. นางสาวอาภาพร กันทะส ี
197. นายทัชชกร คําคุณเมือง 
198. นางสาวชญาณนินท ทองแกว 
199. นายวิษณุ สาริวงษ 
200. นางสาวญารว ี นาจรสั 
201. นางสาวชาญทิพย สุทธินิยม 
202. นายทศพล ขัดโพธิ์ 
203. นางสาวลลีาวดี วันแก 

166. นายสกลวร เฟองกาญจน 
167. นายณัฎฐพล เทพวงศ 
168. นางสาวตริตราภรณ ไชยศรีหา 
169. นางสาวศุภรานันท โชติเมืองชัย 
170. นางสาวอรทัย แซตัน 
171. นายภราดร อมรสุทธิกลุชัย 
172. นางสาวนรสิา หาญคีรรีัตน 
173. นายณรงครัชช ญาณะ 



204. นายกฤตวัฒน โชติถิรวาณิชย 
205. นางสาวกานดา ชุติมันตกุลดิลก 
206. นางสาวเรียมฤทัย ไชยสวางค 

 

ลูกจาง 

1.9 ตําแหนง เจาหนาที่จัดเลี้ยงและกิจกรรม (ลูกจาง)จํานวน 7 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
207. นางจุฬาลักษณ แสนมหาวงค 
208. นายกานตชนก ไชยมงคล 
209. นายศิริพงษ โลราช 
210. นายพายุ พิมพา 
211. นางสาวมณีรัตน มณีทอง 
212. นายอโรชา สมมุต ิ
213. นายธิติวุฒิ พุทธโยธา 

 

1.10 ตําแหนง เจาหนาที่งานการคาภายใน (ลูกจาง)จํานวน 12 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
214. นางจุฬาลักษณ แสนมหาวงค 
215. นางสาวณภัทร เชาวประเสริฐ 
216. นายณัฐปภัสร ละคร 
217. นายคุณาธิป คําปน 
218. นายอานุวัต ศรีสุวรรณ 
219. นายอัมรินทร ศรีจันทรดร 
220. นางสาวดรุณ ี บุญแกว 
221. นายสมศักดิ ์ ทวีกิ่งเพชร 
222. นางสาวธมลวรรณ อุทรา 
223. นางสาวสายพิณ นามยอด 
224. นางสาวอรศร ี สิงหํษฐิต 
225. นางสาวปวีณา จํานวน 

 

ประจําศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

เจาหนาที่ 

1.11 ตําแหนง เจาหนาที่โยธาและระบบนํ้า (ระดับตน) จํานวน 9 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
226. นายอภิรักษ สละมวง 
227. นายสรศักดิ ์ สถิตอรุณรุง 
228. นายทินกร บุญเทียบ 
229. นายประสพโชค ตอดง 
230. นายเกียรติกรรณธร ศรีบุญเรือง 
231. นายวิเชียร บุญสมัปทา 



232. นายวิริยะ อนันตประดิษฐ 
233. นายสุทฤทธิ ์ ตั้งนฤทธ 
234. นายชาย เตียนวัน 
235. นายกนกศักดิ ์ เตชะสาย 

 

1.12 ตําแหนง เจาหนาที่ไฟฟากําลัง (ระดับตน)จํานวน 7 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
236. นายตันติกร ยาสมุทร 

237. นายเดชชาติ เชิดชัย 

238. นายสุรชัย ใจวงค 

239. นายเสกสรรค จันทรสองศรี 

240. นายณฐกร จัทรคําเรือง 

241. นายวีรชัย โสภา 

242. นายอดิศักดิ์ คงคํา 

 

1.13 ตําแหนง เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส (ระดับตน)จํานวน 6 ราย 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกลุ 
243. นายวาณิชย ศรีคําขัติ 

244. นายวิษณุ บุญสุข 

245. นายณัฐกฤต ดวงคําสวัสดิ์ 

246. นายชัยตรี ศรีใจ 

247. นายจีระพัฒน อินตะรักษา 

248. นายเอกชัย ใจเมคา 

 

2. กําหนดวันและเวลาเขารับการสมัภาษณ 

ลําดับที ่ กําหนดวันและเวลาเขารบัการสมัภาษณ 
1-20 วันจันทร ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00- 12.00 น. 
21-35 วันจันทร ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.00- 17.00 น. 
58-72 วันจันทร ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.00- 17.00 น. 
36-57 กําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึง่ 
73-247 กําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึง่ 

3. กําหนดสถานที่รับสัมภาษณ 

 ห อ ง เ ฮื อ น ว า รี กุ ญ ชร  สํ า นั ก ง าน เ ชี ย ง ให ม ไ นท ซ า ฟ า รี  สํ า นั ก ง า นพั ฒ น าพิ ง ค นค ร 

(องคการมหาชน) เลขที่ 33 หมู 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 โทรศัพท 053-

999 020-1 โทรสาร 053-999 079 

4. ระเบียบการรับสัมภาษณ 

4.1 แตงกายสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขนหรือรองเทาแตะฟองน้ํา 

4.2 นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูป มาแสดงตอเจาหนาที่ในการ

เขารับการสัมภาษณ 



4.3 มารายงานตัวกอนเวลาที่กําหนดไมต่ําวา 15 นาที หากผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณมาชาเกินกวา 

15 นาที จะไมไดรับการอนุญาตใหเขารับการสัมภาษณ 

4.4 เมื่อรายงานตัวแลวใหผูเขารับการสัมภาษณ รออยูภายในบริเวณสถานที่ที่กําหนดเพื่อรอ

เจาหนาที่เรียกใหเขารับการสัมภาษณ 

4.5 ระหวางการรอสัมภาษณ มิใหกระทําใดๆ อันเปนการรบกวนผูอื่น 

4.6 ผูที่ไมมาเขารับการสัมภาษณในวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ 

 

 

------------------------------------------------- 


