
 

ประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ก าหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. 

___________________________ 

ตามที่ได้มีประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ลงวันที่ 28 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จ านวน 13 อัตรา และได้ปิด
รับสมัครเมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗ และได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก
เป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

บัดนี้ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สพค. จึงขอแจ้งก าหนดการสอบสัมภาษณ์
เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                      
     (นายศราวุฒิ  ศรีศกุน) 

  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศ สพค. ลงวันที่  24 กันยายน 2557) 

………………………………….. 
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  
ประจ าส านักบริหารงานกลาง 
ลูกจ้าง 
1.๑  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลูกจ้าง) จ านวน 22 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑. นายสุขสันต์ ผันดอยเด่น 
๒. นางสาวกมลวรรณ หมูค า 
3. นายฉัตรชัย มณีวรรณ 
๔. นางสาววันวิสาข์ แก้วสุนัน 
๕. นางรัตติกาล ศิริค าน้อย 
๖. นายวรพันธ์ ชาญยุทธคีรี 
๗. นายพีรัท เมืองชมภู 
๘. นายคุณาธิป ค าปัน 
๙. นางสาวธมลวรรณ ปัญญาศรี 

๑๐. นางสาวถิราภรณ์ เจริญวรรณ์ 
๑๑. นางสาวศิริพร หมื่นชัย 
๑๒. นายนพคุณ โณกันที 
๑๓. นางสาวสโรชา สนกรุด 
๑๔. นางสาวศิริพร สุขเกษม 
๑๕. นางสาวจีระนันท์ ภูริภักดีสนอง 
๑๖. นางสาวภัสสร วงค์ค าปัน 
๑๗. นางสาวอรนุช สุทธชัย 
๑๘. นายสาธิต วงศ์วรรณ 
๑๙. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวิชัย 
๒๐. นางสาวนัลลิกา อาสาสู้ 
๒๑. นางสาววรณัน ศรีเมือง 
๒๒. นายปาณิท พงษ์เหนือ 

 
 
 
 
 
 



 
ประจ ำส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
เจ้าหน้าที่ 
1.๒  ต าแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (ระดับต้น) จ านวน 3 ราย 

 
 
 
 

1.๓  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) จ านวน 98 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๒๓. นายธนพงศ์ ค าภิค า 
๒๔. นางสาวฟ้าดาว กองเงิน 
๒๕. นางปรัชญารัตน์ บัวเกิด 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๒๖. นายธีรศักดิ์ อเนกสุข 
๒7. นางพัชรินทร์ นรเทพ 
๒8. นางสาวสุรางค์ พยัคฆา 
๒9. นางสาววรรณวิไล ใจสู้ 
๓0. นางสาวจุมพฏา อุดมสุข 
๓1. นางสาวจารุวรรณ แสนใจ 
๓2. นางสาวพัชรีพร โถด ี
๓3. นางสาววิลาวัณย์ สงานวงษ ์
๓4. นางสาวสุพัตรา ลือชัย 
๓5. นางสาวทิพวัลย์ มุ่งชัยศรี 
๓6. นายณัฐพล แสงศิริ 
๓7. นางสาวกันติกา จิตรชนกร์ 
๓8. นายเจนวิทย์ หลวงใหญ่ 
๓9. นางสาวปณิตา ดีกัลลา 
๔0. นางสาวเกษรินทร์ ดวงศร ี
๔1. นายภาสกร อุระแสง 
๔2. นางสาวรัตน์วรา ชมเมือง 
๔3. นางสาวรุ่งตะวัน โท๊ะศรี 
๔4. นางสาวดรุณี แก้วสวรรณ 
๔5. นางสาวศิริกาญจน์ กิ่งก้าน 
๔6. นายพีณัฐ ตาจีน 
๔7. นางสาวฤทัย พงค์พิญาภัค 
๔8. นางสาวสิริมาลย์ กัลยานพคุณ 
๔9. นางสาวสาวิณี ทิพย์ปัญญา 
๕0. นายจักรจรัส วาวงค์มูล 
๕1. นางสาวณัฐชญา พงค์ไฝ 
๕2. นางสาวนิศารัตน์ ค าทอง 
๕3. นางสาวมณีรัตน์ มณีทอง 
๕4. นางสาวพนิดา จันทร์เพ็ญ 
๕5. นางชมพูนุท ชาลี 



๕6. นายภาณุพงค์ อะโนมา 
๕7. นางสาววารุณี จินทราช 
๕8. นายอนุชาติ พรสถิตารต์ 
๕9. นางสาวคัทรียา ทิวาประเสรฐศักดิ์ 
๖0. นางสาวจันทนา บังคมเนตร 
๖1. นางสาววนิดา มาลาดอกรัก 
๖2. นางสาวอารีรัตน์ อุกาธิยัง 
๖3. สางสาวพฤษภา ขันธราช 
๖4. นายศรายุทธ วังแก้ว 
๖5. นางสาวประทานพร เดือนดาว 
๖6. นายสุกฤษฏิ์ กีรติสินโรจน์ 
๖7. นางสาวณิชชา กัญระมังค์ 
๖8. นางสาวสุพรรณ อินปั๋นแก้ว 
๖9. นายวุฒิพงศ์ พาทะขัน 
๗0. นางสาวกชพร ชื่นวงศ์ 
๗1. นางสาววรรณกร เลี้ยงล่ า 
๗2. นางสาวปาณิสรา ปัญญา 
๗3. นางสาวอายรญา ปฐมศิริสกุล 
๗4. นางสาววรรณจันทร์ อุปนันท์ 
๗5. นางสาวสมสุดา เสม์เถื่อน 
๗6. นางสาวศิริพร ชัยค า 
๗7. นางสาวณิชพัณณ์ ฉัตรกังวาลวัฒน์ 
๗8. นางสาวยุพาภรณ์ แซ่กือ 
๗9. นางสาวธีรชล ปันตื้อ 
๘0. นางสาวโชติกา กิตติวีระ 
๘1. นางสาวอรญา กันทะบุบผา 
๘2. นางสาวกรรณิการ์ จิตติวรเชษฐ์ 
๘3. นางสาวชนัญชิดา การใจเย็น 
๘4. นางสาวสุพัตรา บัวนาค 
๘5. นางสาววิภารินทร์ นนทการ 
๘6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ 
๘7. นายสถิตย์ ศรีนวล 
๘8. นางสาววัชราภรณ ์ ศรียาบ 
๘9. สิบเอกหญิงรุ่งพร ไสยแสงราช 
๙0. นางสาวชลลดา ประกันค า 
๙1. นางสาวศิริพร มณีรัตน์ 
๙2. นางสาวศุภลักษณ์ เป้าสกุล 
๙3. นายสาธิต วงศ์วรรณ 
๙4. นางสาวปาริชาติ เสนีย์ 
๙5. นางสาวภัทธิดา ไชยวงค ์
๙6. นายปนิศ ศรีเก่ียวฝั้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.๗ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลสัตว์ (ระดับต้น) จ านวน 33 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1๒4. นางสาวสิริวรรณ ไชยมงคล 
1๒5. นางสาวรุ่งทิพย์ สุธรรม 
1๒6. นางสาวอาริตา ขยายเสียง 
1๒7. นายอรรถนิติ ศุขะเนตร 
1๒8. นางสาวพิมพร ค าทวี 
1๒9. นางสาวพจณี พิมล 
1๓0. นางสาววนิดา สุขใจ 
1๓1. นายธีระพงษ์ ดวงมณี 
1๓2. นางสาวจุไรภรณ ์ สุขแพ่ง 
1๓3. นายปรินทร์ บ้วนกียาพันธุ์ 
1๓4. นางสาววิชชุดา สลีก้ า 

๙7. นางสาวพัชรา ยารังษี 
๙8. นางสาวณัฐนรีย์ วงค์ปิน 
๙9. นางสาวประกายกุล ขะยอม 

๑๐0. นางสาวชนม์พิท นันตา 
1๐1. นายนฤดล กลัดกลีบ 
1๐2. นางสาวประวีร์ แซ่ลิ้ม 
1๐3. นางสาวญดากานต์ แสนสมฤทธิ์ 
1๐4. นายณัฎฐวุฒิ ปัญอุต์ 
1๐5. นายพงษ์ผจญ วังผาสุข 
1๐6. นางสาวนงณภัส ตันสกุล 
1๐7. นางสาวชินทรพร ยาวิละ 
1๐8. นางสาวกลิ่รนา ยานะ 
1๐9. นายพงษ์ดนัย ชัยสิทธิ ์
1๑0. นายอานนท์ สุวรรณทอง 
1๑1. นางสาวภชรดา วิรบุตร์ 
1๑2. นางสาวละอองดาว ค าจันทา 
1๑3. นางสาวกอแก้ว พงค์พันธุ์ 
1๑4. นายณัฐจักร เหล็กทะเล 
1๑๕. นางสาวศิริกุล กาศสกุล 
1๑6. นายสกลวร เฟ่ืองกาญจน์ 
1๑7. นายณัฎฐพล เทพวงศ์ 
1๑8. นางสาวตริตราภรณ์ ไชยศรีหา 
1๑9. นางสาวศุภรานันท์ โชติเมืองชัย 
1๒0. นางสาวอรทัย แซ่ตัน 
1๒1. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัย 
1๒2. นางสาวนริสา หาญคีรีรัตน์ 
1๒3. นายณรงค์รัชช์ ญาณะ 



1๓5. นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง 
1๓6. นายทศวรรษ วงศ์นุ่ม 
1๓7. นางสาวสกุณา สามค า 
1๓8. นางสาวเจนจิรา สมอนา 
1๓9. นางสาวสุพัตรา บัวนาค 
1๔0. นางสาวสายฝน เขตติวัน 
1๔1. นายธีรพล อุภิร ิ
1๔2. นายเบน เอ้ืออ านวย 
1๔3. นางสาวกมลวรรณ หมูค า 
1๔4. นางสาวจรีรัตน์ ไตรจิตร์ 
1๔5. นางสาวปภัสราภรณ์ แสงค า 
1๔6. นางสาวอาภาพร กันทะสี 
1๔7. นายทัชชกร ค าคุณเมือง 
1๔8. นางสาวชญาณ์นินท์ ทองแก้ว 
1๔9. นายวิษณุ สาริวงษ ์
๑๕0. นางสาวญารวี นาจรัส 
๑๕1. นางสาวชญาทิพย์ สุทธินิยม 
๑๕2. นายทศพล ขัดโพธิ์ 
๑๕3. นางสาวลีลาวด ี วันแก 
๑๕4. นายกฤตวัฒน์ โชติถิรวาณิชย์ 
๑๕5. นางสาวกานดา ชุติมันต์กุลดิลก 
๑๕6. นางสาวเรียมฤทัย ไชยซาววงค ์

 
ลูกจ้าง 
1.8 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงและกิจกรรม (ลูกจ้าง) จ านวน 7 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑๕7. นางจุฬาลักษณ์ แสนมหาวงค์ 
๑๕8. นายกานต์ชนก ไชยมงคล 
๑๕9. นายศิริพงษ์ โลราช 
๑๖0. นายพายุ พิมพา 
๑๖1. นางสาวมณีรัตน์ มณีทอง 
๑๖2. นายอโรชา สมมุติ 
๑๖3. นายธิติวุฒิ พุทธโยธา 

1.9 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน (ลูกจ้าง)จ านวน 12 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑๖4. นางจุฬาลักษณ์ แสนมหาวงค์ 
๑๖5. นางสาวณภัทร เชาว์ประเสริฐ 
๑๖6. นายณัฐปภัสร ละคร 
๑๖7. นายคุณาธิป ค าปัน 
๑๖8. นายอานุวัต ศรีสุวรรณ 



๑๖9. นายอัมรินทร์ ศรีจันทร์ดร 
๑๗0. นางสาวดรุณี บุญแก้ว 
๑๗1. นายสมศักดิ์ ทวีกิ่งเพชร 
๑๗2. นางสาวธมลวรรณ อุทรา 
๑๗3. นางสาวสายพิณ นามยอด 
๑๗4. นางสาวอรศรี สิงห ษฐิต 
๑๗5. นางสาวปวีณา จ านวน 

 
ประจ ำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ 
เจ้าหน้าที่ 
1.10 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่โยธาและระบบน้ า (ระดับต้น)จ านวน 9 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑๗6. นายอภิรักษ์ สละม่วง 
๑๗7. นายทินกร บุญเทียบ 
๑๗๘. นายสรศักดิ์ สถิตอรุณรุ่ง 
๑๗๙. นายประสพโชค ต้อดง 
๑๘๐. นายเกียรติกรรณธร ศรีบุญเรือง 
๑๘๑. นายวิเชียร บุญสัมปทา 
๑๘๒. นายวิริยะ อนันต์ประดิษฐ์ 
๑๘๓. นายสุทฤทธิ์ ตั้งนฤทธ 
๑๘๔. นายชาย เตียนวัน 
๑๘๕. นายกนกศักดิ์ เตชะสาย 

1.11 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก าลัง (ระดับต้น)จ านวน 7 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑๘๖. นายตันติกร ยาสมุทร 
๑๘๗. นายเดชชาติ เชิดชัย 
๑๘๘. นายสุรชัย ใจวงค ์
๑๘๙. นายเสกสรรค์ จันทร์สองศรี 
๑๙๐. นายณฐกร จนัทรค์ าเรือง 
๑๙๑. นายวีรชัย โสภา 
๑๙๒. นายอดิศักดิ์ คงค า 

1.12 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับต้น) จ านวน 6 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
๑๙๓. นายวาณิชย์ ศรีค าขัติ 
๑๙๔. นายวิษณุ บุญสุข 
๑๙๕. นายณัฐกฤต ดวงค าสวัสดิ์ 
๑๙๖. นายชัยตรี ศรีใจ 
๑๙๗. นายจีระพัฒน์ อินต๊ะรักษา 
๑๙๘. นายเอกชัย ใจเมคา 

 



 
2. ก าหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 

ล าดับที่ ก าหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 
1 - 2๒ วันจันทร์ที่ 2๗ ตุลาคม 2557  เวลา 1๓.00- 1๔.๓0 น. 
๑๗๖ -๑๙๗ วันจันทร์ที่ 2๗ ตุลาคม 2557  เวลา 1๔.๓0- 1๗.๐0 น. 
๑๒๔ - ๑๕๖ วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  ตุลาคม  2557  เวลา 1๐.00- 1๒.00 น. 
๒๓ – ๒๕ วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  ตุลาคม 2557  เวลา 13.00- ๑๓.๓0 น. 
๑๕๗ – ๑๗๕ วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  ตุลาคม 2557  เวลา 13.๓0- ๑๗.๐0 น. 
๒๖ – ๑๒๓ วันศุกร์ที่  ๓๑  ตุลาคม 2557  เวลา 1๐.๐0- ๑๗.๐0 น. 

 
3. ก าหนดสถานที่รับสัมภาษณ์ 
 ห้องประชุมอาคารวารีกุญชร ส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน) เลขที่ 33 หมู่ 12 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 
053-999 020-1 โทรสาร 053-999 079 
4. ระเบียบการรับสัมภาษณ์ 

4.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนหรือรองเท้าแตะฟองน้ า 
4.2 น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูป มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ใน

การเข้ารับการสัมภาษณ์ 
4.3 มารายงานตัวก่อนเวลาที่ก าหนดไม่ต่ าว่า 15 นาที หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มาช้าเกิน

กว่า 15 นาที จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
4.4 เมื่อรายงานตัวแล้วให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รออยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดเพ่ือรอ

เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
4.5 ระหว่างการรอสัมภาษณ์ มิให้กระท าใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
4.6 ผู้ที่ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ 

 
 

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

 


