
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศ สพค. ลงวันที่  1 พฤษภาคม 255๘) 

………………………………….. 
1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  

ประจ ำส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ 
เจ้าหน้าที่  
1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ระดับอาวุโส ) จ านวน ๗ ราย 
 
 

1.2 ต าแหน่ง หัวหน้าบริหารโครงการ (ระดับสูง)จ านวน 2 ราย 
ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

8 นายณัฐพล ขันติศุข 
9 นายยุทธภูมิ สัจจานุภาพ 

1.3 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ (ระดับสูง ) จ านวน 11 ราย 
ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

๑0 นางสาวรชาศิลป์ เจริญกุล 
11 นายชัยภัทร พฤกษวัฒน์ 
12 นายพัฒนันท์  อรัญพิทักษ์ 
13 นายอาคม พรหมเรน 
14 นางสาวณิชาภา วงษ์สมบูรณ์ 
15 นายมนตกานต์ ศรีเจริยศักดิ์ 
16 นายพงศา กันทะสอน 
17 นายกรรณ ชัยเลิศ 
18 นางวงศ์กาญจนา ปฏิพันธกานต์ 
19 นางสาวพรทิพย์ ชาติดี 
20 นางสาวจริยาพร โตกุล 

1.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ระดับกลาง ) จ านวน 19 ราย 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
1 นายด าริ  ขวัญสุวรรณ 
2 นายจิติภัทร์ บุญสม 
3 นายราชา มหากันธา 
4 ว่าที่ ร.ท.สัณฐภัทร เดี่ยววานิช 
๕ นายดรัณ สิรีเลิศ 
๖ นางสาวพรทิพย์ ชาติดี 
๗ นางสาวนรินทร์ทิพย์ นรินทรางกูร 

21 นายจักรจรัส วาวงศ์มูล 
22 นายณัฐวัฒน์ หล่อชัยวัฒน์ 
23 นายก้องเกียรติ ลัดดาพันธ์ 
24 นางสาวเกวลี พุฒจีน 
25 นางสาวอมรรัตน์ มะโนเรือง 
26 นายชนิศกร ผลศิริ 



 

             1.5 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง (ระดับกลาง ) จ านวน ๑๑ ราย 
ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

40 นายพศวีร์ ทวีรัตน์ 
41 นายอาชวิญ พรหมรุ่งเรือง 
42 นางสาวชมคชาพันธ์ แก้วใส 
43 นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ 
44 นางสาวรุจิรา สิทธิมงคล 
45 นายชาญณรงค์ วงค์วิชัย 
46 นายพรเทพ ธีรอังคณานนท์ 
47 นายจักรตรี จันทร์เนียม 
48 นางสาวณัฐธยาน์ ศรีหะวงษ์ 
49 นายปฏิภาณ ปรีชานันทกาญจน์ 

1.6 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (ระดับกลาง ) จ านวน ๒๔ ราย 
ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

50 นายอานนท์ สุภาศรี 
51 นางสาวอมรพรรณ ฟูปัญญา 
52 นางสาวแสงมณี ค าจันทร์ 
53 นางสาวภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง 
54 นายเดชาดุล วงค์มหาวัน 
55 นางสาวจิรันธนิน ไหวศร ี
56 นายกรณกฤต มุงเมือง 
57 นางวันทนีย์ แก้วพนา 
58 นายณัฐพัชร์ เปรมเจริญจิตร 
59 นางสาวกรรณิการ์ นามปิง 
60 นางสาวพินทุสร อ่อนเปี่ยม 
61 นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตน์ปภาวินท์ 
62 นางสาวปัทมา เจริญแก้ว 
63 นางสาวอังศวีร์ อมรธาตรี 

27 นายนนทวัฒน์ วงษ์ซ่ือ 
28 นางสาวอาทิตยา ทะวงศ์ 
29 นางสาวณัฐพร วิสุทธิ์ศรี 
30 นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ 
31 นางสาวณัฐพิมล สีสด 
32 นางสาวอุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล 
33 นายอาสาฬ พีระกันทา 
34 นายปฏิคม วงค์รัตนกูล 
35 นางสาวธีรนันท์ บุญตันสา 
36 นางสาวกรรญา ลิ้มตระกูล 
37 นางสาวพิกุลรัตน์ ธัญชัยฤทธิ์ 
38 นายสุวรรณรักษ์ จอมราช 
39 นางสาวปาริลยฉัตร ขันทนันต์ 



64 นางสาววรัญญา ติยะธะ 
65 นางสาวณัฐธนนธ ์ เถาหมอ 
66 นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง 
67 นายประสิทธิพงษ์ ไชยค าเรือง 
68 นางสาวนภา อาทรวรางกูร 
69 นางสาวชุติมา พันธุมิตร 
70 นางสาวพัฒนา จินาวา 
71 นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี 
72 นางณปภัช อัลเล็น 

๑.๗ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำร  (ระดับกลำง ) จ ำนวน ๔ รำย 
ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 

73 นางสาวพัณณิตา สุทธิสวาสดิ ์
74 นายเอกสิทธิ์ สันติภาพ 
75 นางสาวคันธนา สุยะพล 
76 นายธัญญวัฒน์ สุขส าราญ 

๑.๘ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำร  (ระดับกลำง ) จ ำนวน ๑๐ รำย 
 

              ๑.๙ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้(ระดับกลำง ) จ ำนวน ๑๒ รำย 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
77 นายโชติชัช สนธิสง่า 
78 นายเอกชัย อินทร์ชัย 
79 นางสาวกีรตา วรมิตร 
80 นางสาวกฤตยา น้อยสมวงษ์ 
81 นายปิยพงศ์ ใจจริง 
82 นางพัชรินทร์ บุญมี 
83 นางสาวนนทพร เป็งจันทร์ 
84 นายเอกสิทธิ์ สุขเป็งทวี 
85 นางสาวนริณทร์ บุตรโชติ 
86 ว่าที่ ร.ต.อนุชา ยานะ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
87 นางสาวณปภัช วงศ์น่าน 
88 นางสาวชัญญาณ์พัชช์ ฟักสวัสดิ์ 
89 ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทุมพร กันทะปัน 
90 นางสาวรุจิรา สิทธิมงคล 
91 นายพงศกร เชื้อเจ็ดตน 
92 นางสาวนัยนา แสนศรี 
93 นางศิริ ศิลปพงไพร 
94 นางสาวพูนสุข ขันธาโรจน์ 
95 นายสุวิชา โพธิ์ค า 
96 นางสาวเดือนรุ่ง ปลอบโยน 
97 นางสาวชลิตยา สนธิไชย 
98 นางสาวขวัญดารินทร์ ขันขาว 



             ๑.๑๐ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่พัฒนำธุรกิจ (ระดับต้น ) จ ำนวน ๒๖ รำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ๑.๑๑ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว (ระดับต้น ) จ ำนวน ๔๓ รำย 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
99 นางสาวสุธาสิน ี ชัยวงษ์ 

100 นางสาวดลฤทัย เอมระดี 
101 นางสาววัชรินทร์ ไชยวรรณ์ 
102 นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ 
103 นายวริธ ไกยสิทธ์ 
104 นางสาวชลพรรษ ยอดดี 
105 นางสาวประทานพร เดือนดาว 
106 นางสาวปรียานุช อินทะปัด 
107 นายอะนัส พรหมเทศ 
108 นางสาวพัชญา วรรณวิจิตร 
109 นางสาวธวัลรัตน ์ จอโพ 
110 นายพุฒิพงศ์ จันทรฟู 
111 นางสาวภาสิร ิ เหรียญทอง 
112 นางกิตินภา กุลอาษา 
113 นางสาวกัลยารัตน์ ปันทะ 
114 นางสาวอรุณโรจน์ ทะวงค์ 
115 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริภัสสร ค ายอง 
116 นางสาวจิรติกาล อาภัย 
117 นางสาวสุพฤกษา ยาพรหม 
118 นางสาวสวร ี เขียวค า 
119 นายวาท ปิยะดา 
120 นายเสกสรร เชื้อปุย 
121 นางสาววรรณนิภา กันทรมูล 
122 นายพิษณุ มุ้งทอง 
123 นายกฤติพงษ์ ลุงทอง 
124 นางสาวกรรณิการ์ ยองค า 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
125 นางสาวสุพรรณศรี เสมาทอง 
126 นางสาวชิดชนก นามเทพ 
127 นางสาวจุฑาภรณ์ ช่วยเยียวยา 
128 นายณัฐพงษ์ สิมะสถิตย์ชัย 
129 นางสาวรินรดา จูมแพง 
130 นายพศวีร์ ทวีรัตน์ 
131 นางสาวทชาศรี ศุขะพันธ์ 
132 นายพัฒนพงษ์ วงค์สถาน 
133 นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตน์ปภาวินท์ 
134 นางสาวนันท์ภัคพร ธีรกฤติยาพร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๒ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำร (ระดับต้น ) จ ำนวน ๓๙ รำย 

135 นายนันทเดช ศรีวิราช 
136 นางสาวชลดา จี้ยศการ 
137 นางสาวชลพรรษ ยอดดี 
138 นางสาวประทานพร เดือนดาว 
139 นางสาวชนณิศา เรือนดี 
140 นายนิพิฐพนธ์ พันทะวงศ์ 
141 นางสาวกัญจวนัจจ์ ศรีคงยศ 
142 นางสาวจิณณฉัตร โซตา 
143 นางสาวภัทราภา แสนพันนา 
144 นายณัฐพงศ์ สมศรี 
145 นางสาวสุดา ราชาท าสุข 
146 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์โสด 
147 นางสาวสุกานดา อินต๊ะแก้ว 
148 นางสาวจิตตานันท์ น าปุ๊ด 
149 นางสาวอรจิรา สุภาติ 
150 นางสาวไพรวรรณ อินทะราชา 
151 นางสาวพุธิลา เศตะพราหมณ์ 
152 นางสาวศรัญญา วิไลรักษ์ 
153 นายสราวุธ ใหม่เทวินทร์ 
154 นางสาวธัญชนก ค ายวง 
155 นางสาวณัฐสิริ วงค์เพ็ชร 
156 นางสาวธัฒติญา งามวัฒนากุล 
157 นางสาวขวัญพร พันธุ์อุโมงค์ 
158 นางสาวนหฤญา กันทา 
159 นางสาวไพจิตร ไชยะพล 
160 นางสาวสาลินี ดวงพันธ์ 
161 นางสาวพุฒตาล ชัยเทพ 
162 นางสาวธนัญชนก เชาว์วรรณกิจ 
163 นางสาวสุชากานต์ อาสากุล 
164 นายทศพล แก่นประเสริฐสกุล 
165 นางสาวอโนชา หมื่นรังษี 
166 นางสาวกมลชนก วงค์จักร์ 
167 นางสาวเรียมฤทัย ไชยซาววงค์ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
168 นางสาวกิ่งกมล เกษพรหม 
169 นายณัฐรัชต์ เตชะเนตร 
170 นางสาวอมรรัตน์ มะลินัน 
171 นายอิทธิ หมอกบุญเรือง 
172 นางสาวพัชราภา ไชยวรรณ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

173 นางสาวลดาวัลย์ เลสัก 
174 นางสาวธมลวรรณ ชุ่มชื้น 
175 นางสาวอังคณา ถาวิล 
176 นายณัฐพงษ์ วงค์เลย 
177 นายสถาพร เมืองต้น 
178 นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ 
179 นายเฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ 
180 นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน 
181 นางสาวประทานพร เดือนดาว 
182 นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ 
183 นายพรเทพ กันทอน 
184 นายปริญชัย ป้อมฝัน 
185 นางสาวรวิวรรณ ธีรกสานต์ 
186 นางสาวกฤตกานต์ ปวนใจชม 
187 นางสาวขนิษฐา วงศ์ชัย 
188 นางสาวพิมพ์ปรียา วจีประสี 
189 นางสาวปณิตา ดีกัลลา 
190 นางสาวชลธิชา สุวรรณปัญญา 
191 นายชาญวิทย์ จอมแปง 
192 นางสาวพิกุลรัตน์ คุ้มแคว้น 
193 นางสาวสมสุดา เสมเถื่อน 
194 นายบุญญฤทธิ์ สมนา 
195 นายชยพล พรมโน 
196 นางสุปราณี ไชยวงค ์
197 นายพรชัย ตุโพ 
198 นายวิฑูรย์ แขไข 
199 นางอมลวรรณ ปริดตา 
200 นางสาวฤทัย พงศ์พิชญาภัค 
201 นายวุฒิไกร ศรีวิชัย 
202 นางสาวศิรันต์ เดชมนต์ 
203 นางสาวรัตติกาล คงใหญ่ 
204 นางสาวชนกชนม์ อินตา 
205 นางสาววิไลวรรณ วงเวียน 
206 นายกิตติพงษ์ ปาลีกุย 
207 นายปาณัท พงษ์เหนือ 



ประจ ำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ  
เจ้าหน้าที่ 
2.1 ต าแหน่ง  หัวหน้างานระบบเทคโนโลยี (ระดับกลาง) จ านวน ๘ ราย 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
208 นายจรัน กันสุ่ม 
209 นายอัฏฐพงศ์ ถนัดธนูศิลป์ 
210 นางสาวชนัดดา ขาวสะอาด 
211 นายศุภมิตร จันทร์ฟู 
212 นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน 
213 นายสราวุธ ค าไชย 
214 นายตะวัน ณัฐกิตต์วาณิชย์ 
215 นายอาณัติ ผูกมณีคง 

2.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการตลาด(ระดับต้น ) จ านวน  ๑๒ ราย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (ระดับต้น ) จ านวน  ๘ ราย 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความสะอาด (ระดับต้น ) จ านวน ๑๗ ราย 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
216 นายนิพิชฌม์ธร วงศ์ใหญ่ 
217 นางสาวประทานพร เดือนดาว 
218 นายโชติชัช สนธิสง่า 
219 นางสาวจุฑาภรณ์ ช่วยเยียวยา 
220 นางสาวอังศวีร์ อมรชาตรี 
221 นางสาวปียรัตน์ สมบัติมาก 
222 นายทศพล แก่นประเสริฐกุล 
223 นางวรรณสิริ ยุทธวราชัย 
224 นายสมพงษ์ วิรุณรัตนกิจ 
225 นางสาวทัศนาภรณ์ ทับกล่ า 
226 นางสาวเกศธันวา กันโท 
227 นายเริงฤทธิ์ ซอมน 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
228 นางสาวประทานพร เดือนดาว 
229 นายปราบดา ศิลปสมบัติ 
230 นายชัยวัฒน ์ พิริยะสกุลโชติ 
231 นายพันโท มะรินทร์ 
232 นางสาวอัมพร คุณทวัช 
233 นายสันติชัย หมื่นมโน 
234 นายกฤติพงษ์ ลุงทอง 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
235 นางสาววรรณวิศา วงศ์สิงห์ 
236 นายคุณากร กากูล 



 
 
 
 
 
 
 

              
                                 
               
 
 
 
 

             2.5 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ (ระดับต้น) จ านวน 13 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              2.๖ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์ (ระดับต้น) จ านวน ๘ ราย 

237 นายพจน์ปรีชา ศรีโนนทอง 
238 นางสาวนงนภัส ตันสกุล 
239 นายวรพงษ์ ภีระค า 
240 นางสาวศิริกานต์ จันทร์มา 
241 นายพนม ม่านมุ่งศิลป์ 
242 นายวัชราวุฒิ ปัญญาดง 
243 นางสาวขนิษฐา วงค์ชัย 
244 นางสาวนันทพร เฉียบแหลม 
245 นายกันต์พจน์ วงษ์สมบูรณ์ 
246 นายสัมพันธ์ ญาณะเครื่อง 
247 นางธีราภัณฑ์ ยะโสภา 
248 นางสาธัฒติญา งามวัฒนากุล 
249 นางสาวนฤหญา กันทา 
250 นายวสุ ค าแสง 
251 นายสมพร แซ่ผ่าน 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
252 นายวีรชัย นัยชล 
253 นายศรายุทธ ตาดแก้ว 
254 นายวุฒิไกร ตันแดง 
255 นายสรศักดิ์ สถิตอรุณรุ่ง 
256 นายเกียรติสยาม เขื่อนแก้ว 
257 นายชัยชนะ มาลาสี 
258 นายทินกร บุญเทียม 
259 นายกิตติธัช กันทามูล 
260 นายกนกศักดิ์ เตชะสาย 
261 นายสุรศักดิ์ อยู่นาน 
262 นายกิตติคุณ แปงจาย 
263 นายปรัชญา ปัญญาอินทร์ 
264 นายสถิตย์ พงษ์เขียว 
265 นางสาวสิริมาลย์ กัลยานพคุณ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
266 นายประจักษ์ คุณใจดี 
267 นายนรินทร์ จันทร์อินทร์ 
268 นายนพรัตน์ ชัยศรี 
269 นายเสนห์ กันจินะ 
270 ว่าที่ ร้อยตรีไพสิฐ ศรีสอาด 
271 นางสาวเรณุกา ผะใจ 



 
 

ประจ ำส ำนักบริหำรงำนกลำง  
เจ้าหน้าที่ 
๓.1 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย (ระดับอาวุโส) จ านวน ๓ ราย 

 
 
 
 

              ๓.๒ ต ำแหน่ง เจำ้หน้ำที่พัสดุ (ระดับสูง ) จ ำนวน ๒ รำย 
 
 
 

๓.๓ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ระดับกลาง ) จ านวน ๓ ราย 
 
 
 
 

๓.๔ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับกลาง ) จ านวน ๑๙ ราย 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272 นายณัฐพล ทองสุข 
273 นายธนกร นิยมส ารวจ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
274 นายณรงค์พจน์ ล่อชูผล 
275 นายอนันต์ รัตนผ่องไพ 
276 นางสาวพรทิพย์ ชาติดี 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
277 นางสาวรพีพรรณ กลั่นเรืองแสง 
278 นางสาวสิริเพ็ญ นันทพงษ์ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
279 นางสาวสุพรรณี สุดาทิพย์ 
280 นางสาวคันธนา สุยะพล 
281 นายชาญ ตั้งมั่นคงวรกูล 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
282 นางสาวจันทิรา ธรรมคุณ 
283 นางสาวศุภลักษณ์ ภูษาทอง 
284 นางสาววีรยา จอมภัคดี 
285 นางสาวพิมพ์พีรชยา สุวรรณวงศ ์
286 นางสาวพิมพ์ชนก ทานา 
287 นางสาวณฤพร ลานนาพันธุ์ 
288 นายปิยะพงศ์ อัญชุลีมงคล 
289 นางสาวทิพวัลย์ มุ่งรังสี 
290 นางสาวทับทิม วงศ์ใหญ่ 
291 นางสาวพิชชานันท์ ปาคา 
292 นางสาวนันท์ภัคพร ธีรกฤติยาพร 
293 นางสาวเกษริน เรือนสุวรรณ 
294 นางสาวศิริพรรณ ทรงค า 
295 นายาทีฆทัศน์ วงค์ศักดิ์ 
296 นางศุภวรรณ จีระราจา 
297 นางสาวพุฒตาล ชัยเทพ 
298 นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล 
299 นายเอกพล แก้วแกมทอง 
300 นางสาวหทัยรัตน์ จันทราพิพัฒน์ 



             ๓.๕ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด ุ(ระดับต้น ) จ านวน ๒๓ ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับต้น ) จ านวน ๗๔ ราย 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
301 นายกัมพล นันต๊ะภูมิ 
302 นางสาวสิริทิพย์ ตั้งสุภวงษ ์
303 นางสาวนันทรัตน์ ค าจินะ 
304 นางสาวจันจิรา ธรรมใจกุล 
305 นางสาวพรรณวดี  ตาดแก้ว 
306 นายประวิทย์ ปัญญาเมืองใจ 
307 นางสาวจุมพิตรา เลิศมงคล 
308 นางสาวขนิษฐา วงศ์ชัย 
309 นางสาวกัญญธวัล พันธ์วิเศษ 
310 นางสาวพัชรินทร์ มะโนแปง 
311 นายภูเบศร์ แสงปุก 
312 นางสาวชัชรีย์ ค าสุข 
313 นางทัศน์วรรณ เจ้าแก้ว 
314 นางสาวสุวรัตน ์ แสงอรุณศิริ 
315 นายวิสุทธิ์ แก้วสิงห์ค า 
316 นายณัฐปภัสร์ ละคร 
317 นางสาวณัฐริดา มหาพันธ์ 
318 นางสาวธนาภา ศิริโรจน์ 
319 นางสาวเปรมมิกา พรมโสภา 
320 นางสาวภัคภรัณ ศศิธร 
321 นายสุริยัน พิตตินันศิริพงศ์ 
322 นายสิริวิชญ ์ พัวพันธ์ 
323 นายปาณัท พงษ์เหนือ 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
324 นายนครินทร์    น้อยปุก 
325 นางสาววาสินี เครื่องค า 
326 นางสาวธัญญ์นรี ช าฤทธิ์ 
327 นางสาวนันทินี พูนยอด 
328 นางสาวชลพรรษ ยอดดี 
329 นายธนัชวัฒน์ จิรวณิชวัฒน ์
330 นางสาวปรียาภัทร์ วงค์สุริยะ 
331 นางสาวณัฐอร วงษ์ทอง 
332 นายนฤเบศ ใจนาบุญ 
333 นางสาวนิพรพรรณ แต้มคู 
334 นางสาวณิชาภา วงศ์ชัย 
335 นางสาวกอแก้ว พงศ์พันธ์ 
336 นายณัฐพงษ์ วงค์เลย 



337 นางสาววรารัตน์ จอมศักดิ์ 
338 นางสาวชญาณ์นินท์ ทองแก้ว 
339 นางสาวเจษฎาพร สิทธิ 
340 นางสาวพาตะวัน ประทุมมณี 
341 นางสาวสุพิชฌาย์ เบ็ญจวรรณ์ 
342 นางสาวปิยะนุช ธุระกิจ 
343 นางสาวพิมพ์พิชชา ทานา 
344 นางสาวชัญญา จันสม 
345 นางสาวธัญวรรณ ธัญญาละ 
346 นายศุภชัย ลอยลม 
347 นางสาวธวัลรัตน ์ จอโพ 
348 นางสาวสุพัฒตรา กาเมืองลือ 
349 นางสาวอัจฉรา ชุมภู 
350 นางสาวสุเมษา ม่านมุ่งศิลป์ 
351 นางสาวธัฒติญา งามวัฒนากุล 
352 นางสาวกมลวรรณ แก้วจันทร์เพชร 
353 นางสาวธัญญารัตน์ สุรินทร์กุล 
354 นางสาวศศิกาญจน์ อุดป้อ 
355 นายศิริศักด์ นนทการ 
356 นายพิสันต์ ไชยมงคล 
357 นางสาวอัญชลี ชัยอนันต์ 
358 นางสาวเยาวลักษณ์ ใบกุหลาบ 
359 นางสาวลัดดา ญาสมุทร์ 
360 นางสาวขนิษฐา วงค์ชัย 
361 นายนเรศร์ สายใจ 
362 นายกนิน แลวงค์นิล 
363 นางสาวดวงรัตน์ ค าแดง 
364 นางสาววัชรา จันทร์โลหิต 
365 นางสาวชนิตา แผ่นค า 
366 นางสาวปีร์ยรัตน์ สมบัติมาก 
367 นายกันต์พจน์ วงษ์สมบูรณ์ 
368 นางสาววีรินทร์พิมล เลิศพฤกษ์ 
369 นางสาวนิติยา ประกอบกิจ 
370 นางสาวกมลทิพย์ ทิพวงค์ 
371 นางสาวไพรวรรณ อินทะราชา 
372 นางสาวพัณณ์ธิตา สิงห์แก้ว 
373 นายทวีศิลป์ หล่อวงศ์ 
374 นายพรกิระ ยะสิงห์สาร 
375 นางสาวกรนิกา สมมุติกาศ 
376 นางสาวชฎาพร ใจศักดิ์ 
377 นางธีราภัณฑ์ ยะโสภา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.๗ ต าหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ (ระดับต้น ) จ านวน  18 ราย 

 
 
 
 
 
 

 
 
                      
              
 
 
 
 
 
 
 

378 นางสาวศิริพรรณ ทรงค า 
379 นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน 
380 นางสาวทอรุ้ง ทองมาเอง 
381 นางสาวพัชรี วิริยะกุล 
382 นางสาวนหฤญา กันทา 
383 นางสาวกานดา ชุติมันต์กุลดิลก 
384 นางสาวอรัชกานต์ หมูแฮม 
385 นางสาวพจณี พิมล 
386 นางสาวนัชรัตน์ ภู่การุณ 
387 นายธิปไตย พุ่มพวง 
388 นางสาวปภาณิน ปิยะเวชการ 
389 นางสาวจุฑารัตน์ เจริญดี 
390 นางสาวฐิติพร ประทุมวัน 
391 นางสาวณัฐภรณ์ บุญเติม 
392 นางสาวสุวรรณาภรณ์ กาวิล 
393 นายภูบดี จันทราพิพัฒน์ 
394 นางสาวพิรัญญา ค าทา 
395 นางสาวอันนิกา อภิชัย 
396 นางสาวกมลวรรณ หมูค า 
397 นางสาวจรรบวรรณ จิตนาน 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
398 นางสาวภัทธิดา ไชยวงศ ์
399 นางสาวณฐอร วงษ์ทอง 
400 นางสาวธนวด ี ธีรตระกูล 
401 นางสาวอมรรัตน์ มะลินัน 
402 นางสาวทิพวรรณ ประทุมทา 
403 นางสาวชนณิศา เรือนดี 
404 นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน 
405 นางสาววิมลรัตน์ อ่ินปัน 
406 นางสาวกุลธิดา หว่างไพบูลย์ 
407 นางสาวอรนลิน สอนพรหม 
408 นางสาวศิริวรรณ ทรงค า 
409 นางสาวธัฒฒิญา งามวัฒนากุล 
410 นางสาวพรพนา สุทธิบุตร 
411 นางสาวนหฤญา กันทา 
412 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐกานต์ สมร 
413 นางสาวอัญชลี เวียงเก้า 
414 นางสาวจิราพร กองมณี 
415 นางสาวสาวิตรี บุญขันธ์ 



 
              ๓.๘ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับต้น ) จ านวน  1 ราย 

 
 

 
ประจ ำส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
เจ้าหน้าที่ 
๔.1 ต าแหน่ง  นักวิจัย (ระดับกลาง) จ านวน 9 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
416 นางสาวจุฑารัตน์ ชัยวงศ ์

ล ำดับที่ ชื่อ นำมสกุล 
417 นางสาวพิมพ์พิชชา ทานา 
418 นางสาวอังคณา แก้วใจสา 
419 นายเอกลักษณ์ ปันแสน 
420 นายธนพันธ์ เอ้ือตระกูล 
421 นายอนันต์ แก้วค ามูล 
422 นางสาวศิริกานต์ ภักด ี
423 นางสาววารินทร์ ปัญญาใจ 
424 นางปรัชญารัตน์ บัวเกิด 
425 นายอ านาจ ปรานอภิโชค 



 
2. ก าหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 

ล ำดับที่ ก ำหนดวันและเวลำเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
1-20 วันพฤหัสบดี ที ่14 พฤษภำคม 255๘ เวลำ 10.๓0- 12.00 น. 
21 - 72 วันพฤหัสบดีที ่14 พฤษภำคม 255๘  เวลำ 13.00- 17.00 น. 
73 – 98  วันศุกร์ที่ 15 พฤษภำคม 255๘ เวลำ 09.30- 12.00 น. 
99 - 167 วันศุกร์ที ่15 พฤษภำคม 255๘  เวลำ 13.00- 17.00 น. 
168-207 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภำคม 2558 เวลำ 09.00- 12.00 น. 
208 -273 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภำคม 255๘  เวลำ 13.00- 17.00 น. 
274-300 วันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 2558 เวลำ 09.30- 12.00 น. 
301-323 , 398-416 วันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 255๘  เวลำ 13.00- 17.00 น. 
324 -361 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภำคม 2558 เวลำ 09.00- 12.00 น. 
362-397 , 417-425 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภำคม 2558 เวลำ 13.00- 17.00 น. 

 
3. ก าหนดสถานที่รับสัมภาษณ์ 
 ห้องฝึกอบรม 2 อำคำร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร  
(องค์กำรมหำชน) ๔๕๖ หมู่  ๑ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จั งหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐               
โทร.๐๕๓-๙20-๐00 ต่อ 152 โทรสำร.๐๕๓-๙๙๙-๐๗๙  
4. ระเบียบการรับสัมภาษณ์ 

4.1 แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ห้ำมสวมกำงเกงขำสั้น เสื้อไม่มีแขนหรือรองเท้ำแตะฟองน้ ำ 
4.2 น ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ซึ่งมีรูป มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ใน

กำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
4.3 มำรำยงำนตัวก่อนเวลำที่ก ำหนดไม่ต่ ำว่ำ 15 นำที หำกผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์มำช้ำเกิน

กว่ำ 15 นำที จะไม่ได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
4.4 เมื่อรำยงำนตัวแล้วให้ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ รออยู่ภำยในบริเวณสถำนที่ที่ก ำหนดเพ่ือรอ

เจ้ำหน้ำที่เรียกให้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
4.5 ระหว่ำงกำรรอสัมภำษณ์ มิให้กระท ำใดๆ อันเป็นกำรรบกวนผู้อ่ืน 
4.6 ผู้ที่ไม่มำเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในวันและเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ 

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

 


