
 

ประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.  

___________________________ 

ตามที่ได้มีประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จ านวน 11 อัตรา และได้ปิดรับสมัคร
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น 

บัดนี้ สพค. ได้ด าเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 255๗  

           

                               
    (นายศราวุฒิ  ศรีศกุน) 

        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 255๗ สพค.)  

………………………………….. 
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  
ประจ าส านักบริหารงานกลาง 
เจ้าหน้าที่ 
1.1 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ (ระดับสูง) จ านวน 4 ราย 
 

1.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับกลาง)จ านวน 7 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

5. นายพุทธิชัย เพชรรัตน์พิบูล 
6. นางสาวคีรีมาศ แซ่ม้า 
7. นายชัยวัฒน ์ เชื้อสกุล 
8. นางสาวอังคณา แสงราม 
9. นางกุลรัศมิ์ เจริญศรี 

10. นางสาวนภาลัย เมตตันตคุปต์ 
11. ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ยานะ 

1.3 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับกลาง) จ านวน 6 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

12. นายพิชญา เพชรพวง 
13. นางสาวศิริพรรณ ทรงค า 
14. นายเปรมณัช หมั่นมิ่ง 
15. นางสาวอรพรรณ วงศ์ไชย 
16. นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน 
17. นางสาวปิยะวดี คุ้มเดช 

1.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น) จ านวน 9 ราย 
18.. นางสาวคัทรียา ทิวาประเสริฐศักดิ์ 
19. นางสาวนิศารัตน์   ค าทอง 
20. นางสาวอราลักษณ์ กาบแก้ว 
21. นายพงศ์ศักดิ์   ประมาณ 
22. นางสาวอมราวดี อินทะราชา 
23. นางสาวฐิตินันท์   บุญประเสริฐ 
24. นางสาวจารุวรรณ แสนใจ 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1. นายชัยวัฒน์  เชื้อสกุล 
2. นายวีรชาติ งามบุญลือ 
3. นางภวันตี จันทร์ปิง 
4. นางกุลรัศมี เจริญศรี 



25. นายรัฐกูร ใจล าปาง 
26. นางสาวสิริทิพย์ ตั้งสุภวงษ ์

1.5 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (ระดับต้น) จ านวน 5 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

27. นางสาวรัตติกาล พาจรทิศ 
28. นายพิสันต์ ไชยมงคล 
29. นางสาวพัชรินทร์ มะโนแปง 
30. นางสาวเจษฎาพันธ์ จันทร์รังศี 
31. นางสาวกนกพร ศรีวิลัย 

1.6 ต าแหน่ง นักกฎหมาย (ระดับต้น) จ านวน 6 ราย 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

32. นายธนากร โภคินวัฒนากุล 
33. นางสาวประภัสสร ชื่นสมบัติ 
34. นางสาวโสภาลักษณ์ ชุมคง 
35. นายเฉลิมพล บัวโอภาส 
36. นางสาวทิวาพร แก้วเทวี 
37. นางสาวศิริลักษณ์ ปิมปา 

ประจ าส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ 
2.1 ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ (ระดับสูง) จ านวน 4 ราย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
38. นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน 
39. นายวีรชาติ งามบุญลือ 
40. นายเอกพล แก้วแกมทอง 
41. นายรัตนพล โตทิพย์ 

2.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ระดับกลาง) จ านวน 6 ราย 
 
 
 

 
 
 
 

2.3 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ระดับกลาง) จ านวน 3 ราย 
 

 
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
42. นายพุทธิชัย เพชรรัตน์พิบูล 
43. นายณรงค์รัชช์ ญานะ 
44. นายชัยวัฒน ์ เชื้อสกุล 
45. นายเอกสิทธิ์ สุขเป็งทวี 
46. นางสาวชัยญา พักสวัสดิ์ 
47. นางสาวกุลณัชชา มาเรือนไทย 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
48. นางวงศ์กาญจนา ปฏิพันธกานต์ 
49. นางสาวปิ่นอนงค์  หะกาศ 
50. นางสาวนภธร จงสกุลวัฒนา 



2.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ระดับต้น) จ านวน 20 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ (ระดับต้น) จ านวน 16 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
51. นายณัฐพงษ์ สิมะสถิตย์ชัย 
52. นางสาวสมสุดา เสมเถื่อน 
53. นายวสุเทพ สิทธิปัญญา 
54. นางสาวรัตติกาล คงใหญ่ 
55. นางสาวกฤตกานต์ ปวนใจชม 
56. นางสาวสกัญญา ไชยมงคล 
57. นางศิริพร ชัยค า 
58. นางสาวนิศารัตน์ ค าทอง 
59. นางสาวรนัฐทนิตา ใหญ่ผา 
60. นายปนิศ ศรีเก่ียวฟ่ัน 
61. นายสุวรรณรักษ์ จอมราช 
62. นางสาวพรณภัทร์ ทรรศธรรม 
63. นางสาวพิชญา ยะเปียง 
64. นางสาวณัฐกานต์ จุมปาจม 
65. นางสาวธนัญชนก เชาวน์วรรณกิจ 
66. นายจตุรงค์ รุณผาบ 
67. นางสาวปัทมา เจริญแก้ว 
68. นายกิตติพงษ์ ปาลีกุย 
69. นายสมพงษ์ อรุณรัตนกิจ 
70. นายณยศพล กิติยา 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
71. นายวาณิชย์ ศรีค าขัติ 
72. นางสาวจิดาภา สืบขจร 
73. นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ 
74. นายอิทธิ หมอกบุญเรือง 
75. นางสาวสุธาวัลย ์ มณีศรี 
76. นางสาวนิศารัตน์ ค าทอง 
77. นางสาวอังคณา บัวพุฒ 
78. นายนรินทร์ จันทร์อินทร์ 
79. นายอนิวัตติ์ ตาขา 
80. นางสาวพัชรินทร์ แสนมะโน 
81. นางสาวเบญจวรรณ มาทา 
82. นางสาวชวพรรษ ยอดดี 
83. นางสาวนิโลบล แก้วพรหม 
84. นางสาวกรรณิการ์ ยองค า 
85. นายลัชรินทร์ ชมภู 
86. นางสาวพิทยารัตน์ ปันตา 



2. ก าหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 
ล าดับที่ ก าหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 

1-๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม 255๘ เวลา 10.๓0- 12.00 น. 
๑๘-3๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม 255๘  เวลา 13.00- 17.00 น. 
๓๘-๕o  วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑0.00 – ๑๒.00 น.  
๕๑-๘๖ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา 13.00- 17.00 น. 

 
3. ก าหนดสถานที่รับสัมภาษณ์ 
 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน) ๔๕๖ หมู่ ๑ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓-
๙๙๙-๐๒๐-๑ โทรสาร.๐๕๓-๙๙๙-๐๗๙  
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 

 
 

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


