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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อร่วมโครงการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG  

(U2T For BCG) 
-------------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเพื่อร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T For 
BCG) และมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วย
เศรษฐกิจ BCG ( U2T For BCG) ดังต่อไปนี้ 
 
 
          รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่าอิฐ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ญาณ ี แซ่ว่าง บัณฑิตจบใหม่ 

2 กฤษกร   จุ้ยสีแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
3 ตรีรัตน์  พักแพรก บัณฑิตจบใหม่ 
4 นายธนพนธ์  เรืองศรี บัณฑิตจบใหม่ 
5 วิทวัส  สมท่า บัณฑิตจบใหม่ 
6 สุภัทรา  สุขสา บัณฑิตจบใหม่ 
7 อัญชิษฐา  พรมแก้วต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
8 รดีธันยพร  ใจค าธนสิษฐ์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ณัฏฐธิดา  ธรรมขันค า บัณฑิตจบใหม่ 

10 พัชรินทร์  สมะบุณยะ บัณฑิตจบใหม่ 
11 ปราโมทย ์ แก้วมา บัณฑิตจบใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
12 นางสาวนิภาพร  ค าแสน บัณฑิตจบใหม่ 
13 คณิศร  ดาดาษ บัณฑิตจบใหม่ 
14 นายสหภาพ  สองสมุทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
15 ปรีชญา  ผลไม ้ บัณฑิตจบใหม่ 
16 ชญานนท์  นามทอง บัณฑิตจบใหม่ 
17 ธานินทร์  ทองมงคล บัณฑิตจบใหม่ 
18 ดวงดาว  นันต๊ะ บัณฑิตจบใหม่ 
19 นัทธชนันทร์  ดีอุดม บัณฑิตจบใหม่ 
20 สุนิสา  คลังวิเชียร บัณฑิตจบใหม่ 
21 เตชินท์ บุญขาว บัณฑิตจบใหม่ 
22 ณรงค์ศักดิ ์ก าเนิดมงคล บัณฑิตจบใหม่ 
23 สุริยา ฉิมมานาง บัณฑิตจบใหม่ 
24 พรรณวิภา มีผล บัณฑิตจบใหม่ 
25 เฉลิมขวัญ รัฐพิทักษ์ตระกูล บัณฑิตจบใหม่ 
26 ศุภาวรรณ คีรีอ่วม บัณฑิตจบใหม่ 
27 ชุติมณฑน ์หวลอารมย์ บัณฑิตจบใหม่ 
28 พิมพ์ลภัทร  จันทร์หอม บัณฑิตจบใหม่ 
29 นางสาวสายรุ้ง  สุขแสง ประชาชนทั่วไป 
30 ณัฐวุฒิ  ทองสุข ประชาชนทั่วไป 

31 สโรชา สัมปุญญานนท์ ประชาชนทั่วไป 

32 สุจินตนา สมเค็ม ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลวังกะพี้ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ทัศวรรณ  ภูมิประเทศ บัณฑิตจบใหม่ 
2 สุรางค์รัตน์  เรืองเท่ียง บัณฑิตจบใหม่ 
3 ปัณณวิชญ์  เดชาธนะศักดิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 พรนัชชา จันรุน บัณฑิตจบใหม่ 
5 สิริภัทรณ ์ ศรีทน ประชาชนทั่วไป 

6 รัตนาภรณ์  เรืองเดช ประชาชนทั่วไป 

7 ภพมงคล  พรหมวรรณ ประชาชนทั่วไป 

8 ภูดิษพัฒน์  ฤกษ์ศิริลภัสช์ ประชาชนทั่วไป 

9 อลิษา  เรืองโรจน์ ประชาชนทั่วไป 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
10 นนทชา เดชาธนะศักดิ์ ประชาชนทั่วไป 
11 ดาวเรือง มีรอด ประชาชนทั่วไป 
12 นันณภัชสรณ์ ผูกพันธ์ ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านด่านนาขาม 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 วรนุช  ยะแมน บัณฑิตจบใหม่ 
2 ทัศพร  อรุณเพ็ง บัณฑิตจบใหม่ 
3 จีรพัฒน์  นวนดี บัณฑิตจบใหม่ 
4 บุญยวัชร์  ค าแดง บัณฑิตจบใหม่ 
5 แสงระวี  สาแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
6 ปนัดดา  คงเมือง บัณฑิตจบใหม่ 
7 สุทินา สุขะ บัณฑิตจบใหม่ 
8 ภัสสร   เชื้อจินสา ประชาชนทั่วไป 

9 สันติกร วียะปง ประชาชนทั่วไป 

10 นายเชาวลิต แก้วก าเหม็ด ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านเกาะ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ทัศนัย  รินสาร บัณฑิตจบใหม่ 
2 ปพิชญา  บุญประเสริฐ บัณฑิตจบใหม่ 
3 พงศธร  ขีดขิน บัณฑิตจบใหม่ 
4 อารยา  เกตุแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
5 จดิาภา  ข าขาว บัณฑิตจบใหม่ 
6 กิตตินันท ์ แก้วด า บัณฑิตจบใหม่ 
7 นันทิยา  เกิดมีมูล บัณฑิตจบใหม่ 
8 พิชญาภา  สั่งการ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ชลธิชา  ศิริสุขสวสัดิ์ บัณฑิตจบใหม่ 

10 ชื่นกมล  คนด ี บัณฑิตจบใหม่ 
11 ณัฐนนท ์ ชมระกา บัณฑิตจบใหม่ 
12 คุณัชญ์ เหมือนทิพย์ บัณฑิตจบใหม่ 
13 สกาวเดือน จันทร์ทับทอง บัณฑิตจบใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
14 นิติธรรม จันทะดวง บัณฑิตจบใหม่ 
15 ปัฐวีพงษ ์หมื่นจิตร บัณฑิตจบใหม่ 
16 กมลรัตน์ สีสา บัณฑิตจบใหม่ 
17 กันยารัตน์ ต่ายล ายงค์  บัณฑิตจบใหม่ 
18 ปรานอม  สาดสาร ประชาชนทั่วไป 

19 ณัฐกมล  ผูกทรัพย์ ประชาชนทั่วไป 

20 ทศพร  พูลจุ้ย ประชาชนทั่วไป 

21 ประกิม พูลจุ้ย ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าริด 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ตรงศร  รัตนประทุม บัณฑิตจบใหม่ 
2 กุลนาถ  อุดอ้าย บัณฑิตจบใหม่ 
3 ยุวดี  รุ่งโรจน ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 ณรงค์ชัย  ซาซง บัณฑิตจบใหม่ 
5 ติยาพร  ใจจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
6 จตุพร ภัยห่าง บัณฑิตจบใหม่ 
7 ศุทธินี นวลศรีศรีใส บัณฑิตจบใหม่ 
8 ปรุฬห์จักร  อัครารัศม์สกุล ประชาชนทั่วไป 

9 ชนาภา บุตรสุวรรณ ประชาชนทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลหาดกรวด 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ปวีณา  อุตระเชน บัณฑิตจบใหม่ 
2 สุธินี  อยู่จันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ปฏิพล  แจ้งเมือง บัณฑิตจบใหม่ 
4 วัฒนา  วอนสร้อย บัณฑิตจบใหม่ 
5 อารีรักษ ์ นวนสีใส   บัณฑิตจบใหม่ 
6 นายทรงศักดิ์  พรอิสริยะเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
7 ชนกานต์ มีรอด บัณฑิตจบใหม่ 
8 ปาริฉัตร  ค าแปร ประชาชนทั่วไป 

9 เพียงพิศ ขันทอง ประชาชนทั่วไป 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
10 รัชนีกร อ่ืนแก้ว ประชาชนทั่วไป 

7.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลป่าเซ่า 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นางสาวจิตติมา  พรมรักษา บัณฑิตจบใหม่ 
2 พงศกร  ทัพผดุง บัณฑิตจบใหม่ 
3 วรรณิดา  สร้อยมยุรา บัณฑิตจบใหม่ 
4 อมรรัตน์  ธีระแนว บัณฑิตจบใหม่ 
5 ภควรรษ  ศรีสุวรรณ บัณฑิตจบใหม่ 
6 นางสาวชนิดา  อยู่จันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 ฐาณิดา  เมืองมาร บัณฑิตจบใหม่ 
8 โอภาส  สังกาศ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ชัญญานุช  ชัยทอง บัณฑิตจบใหม่ 

10 นิตยา  จาดแห บัณฑิตจบใหม่ 
11 นายรัฐภูมิ ภูมิประเทศ บัณฑิตจบใหม่ 
12 นางสาวกริชญา ครุธผาสุข บัณฑิตจบใหม่ 
13 นงลักษณ์ พงษ์พิชิต บัณฑิตจบใหม่ 
14 พิสมัย  พรหมโชติ  ประชาชนทั่วไป 

15 ผกามาศ  นาคปน ประชาชนทั่วไป 

8.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลคุ้งตะเภา 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 สุภาวดี  วิจิตรพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 กรรณิการ์  พ่วงแช บัณฑิตจบใหม่ 
3 อินทิรา  ข้องนอก บัณฑิตจบใหม่ 
4 นางสาวภาณุมาส  อุ่นภา บัณฑิตจบใหม่ 
5 ชลธิชา  หมู่ถึง บัณฑิตจบใหม่ 
6 ปัทมพร  พรปลัด บัณฑิตจบใหม่ 
7 อุนาพร  เผือกสี บัณฑิตจบใหม่ 
8 สันฐิกานต์  จันทรมณี บัณฑิตจบใหม่ 
9 นาวิน  บุญสืบ บัณฑิตจบใหม่ 

10 อรรถชัย  สุขวิทย์ บัณฑิตจบใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
11 ณัฐพร มานะจักร์ บัณฑิตจบใหม่ 
12 กนกวรรณ เมืองนาค บัณฑิตจบใหม่ 
13 พิมพ์ร าไพ พรมน้อย บัณฑิตจบใหม่ 
14 สุชานันท์ ด าจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
15 สุกัญญา นาจีน บัณฑิตจบใหม่ 
16 ทิฐินันท ์ สังข์อินทร์ ประชาชนทั่วไป 

17 สุพัตนุช มะลิแย้ม ประชาชนทั่วไป 

9.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแสนตอ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ทักษพร  พรมแก้วต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาวศศิการต์  จันทร์ศรี บัณฑิตจบใหม่ 

10.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลงิ้วงาม 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 วัฒนาภรณ์  ดวงสุภา บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาวณัฐรดา รักสัจจา บัณฑิตจบใหม่ 
3 นางสาวเบญญาภา แก้ววงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 ณัฏฐากร อินจันต๊ะ ประชาชนทั่วไป 

5 ธนาวุฒิ ประสารศรี ประชาชนทั่วไป 

6 นายรัชธรรม์ สิงห์สานิตย ์ ประชาชนทั่วไป 

11.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลหาดงิ้ว 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ยุถิกา  คลังคง บัณฑิตจบใหม่ 
2 จารุวรรณ  จันต๊ะพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 นางสาวดวงกมล  เรียนไชย ประชาชนทั่วไป 

4 นางสาวณิชกมล  มูลมี ประชาชนทั่วไป 

5 กฤษนันท ์ ทรัพย์สิน ประชาชนทั่วไป 

12.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลผาจุก 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



๗ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 คงศิริ  มั่นคง บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาวดารุณี  มั่นคง บัณฑิตจบใหม่ 

13.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลวังดิน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นภัทร์ธมณท์  จันทร์แก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
2 ชลทิชา  ขุนอินทร์โพธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 สุภาวรรณ  โพธิ์โต บัณฑิตจบใหม่ 
4 ณัฐณิชา  อ้วนสะอาด บัณฑิตจบใหม่ 
5 นางสาวศศิวิมล  บุญหอม บัณฑิตจบใหม่ 
6 นายรัตนเทพ  ข าฉวี ประชาชนทั่วไป 

7 พิมณวรรณ์  ศรีเมืองโรจน์ ประชาชนทั่วไป 

14.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านด่าน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 โยธกานต์  หล่พพรม บัณฑิตจบใหม่ 
2 เฉลิมขวัญ  หม่องอ้น บัณฑิตจบใหม่ 
3 กัลยารัตน์  มูลค า  บัณฑิตจบใหม่ 
4 อานนท์  ทองปลิว ประชาชนทั่วไป 

15.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลถ้ าฉลอง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ณัฐริกา  มูลคง บัณฑิตจบใหม่ 
2 มนภัสสร  เครือประดิษฐ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ธิติมา อยุ่นุช บัณฑิตจบใหม่ 
4 ไพรัช  ทรงพระทัย บัณฑิตจบใหม่ 
5 นางสาวละอองดาว  กล่ าอุ่น บัณฑิตจบใหม่ 
6 สมิต  ชัยศักดิ์เลิศ บัณฑิตจบใหม่ 
7 สุธีกานต ์ น้อยค า บัณฑิตจบใหม่ 
8 ปณิดา  ตายศ บัณฑิตจบใหม่ 
9 พุทธรักษา  ศรีพิทักทักษ์ บัณฑิตจบใหม่ 



๘ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
10 ราตรี  ชื่นกมล ประชาชนทั่วไป 

11 ปัทราวดี  สุวรรรรัตน ์ ประชาชนทั่วไป 

12 อรจิรา  จุฬาลม ประชาชนทั่วไป 

13 กรรณิการ์  รอดแก้ว ประชาชนทั่วไป 

14 พีระวรรณ ์ โสดา ประชาชนทั่วไป 

15 กาญจนา  เปลี่ยนอ ารุง ประชาชนทั่วไป 

16.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่าเสา 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ชรินรัตน์  อินทพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 กัญญ์วรา  วิลาวัณย์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ปธานิน  เฑ็งไพบูลย์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 สุกัญญา  นุชสี บัณฑิตจบใหม่ 
5 ฐิติกร  ชัยทอง บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธัญญาพร  แย้มศรี บัณฑิตจบใหม่ 
7 อังศ์วรา  แก้วอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
8 กัญญารัตน์ โปภา บัณฑิตจบใหม่ 
9 นพดล สว่างเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 

10 ดวงกมล ศิลปศิริ บัณฑิตจบใหม่ 
11 พงศธร เจริญธนะจินดา บัณฑิตจบใหม่ 
12 กชกร สารพูนทรัพย์ บัณฑิตจบใหม่ 
13 นราภรณ์  บุตรพรม ประชาชนทั่วไป 
14 สิรภพ  พลิกศรี ประชาชนทั่วไป 

15 สิทธิพงษ ์ ต้นด้วง ประชาชนทั่วไป 

16 กฤษดากร  ทองพันธ์ ประชาชนทั่วไป 

17 ณัฐวุฒิ  ฉายพริก ประชาชนทั่วไป 

18 ว่านวัจนา  นพรัตน์ ประชาชนทั่วไป 

19 ณัฐพร  กังวาน ประชาชนทั่วไป 

20 ขวัญฤทัย ปัญญรินทร์ ประชาชนทั่วไป 

21 จันทร์ประภา ขันดีต่อ ประชาชนทั่วไป 

17.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลขุนฝาง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



๙ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
วันที ่25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 อมิตรา  เจนกระบวน บัณฑิตจบใหม่ 
2 จีรภา  กุมาร บัณฑิตจบใหม่ 
3 นางสาวกาญจนาภรณ์  น้อยจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

 
อ าเภอลับแล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลด่านแม่ค ามัน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นัสชนก ทองแห้ว บัณฑิตจบใหม่ 
2 ศิรินยา ค าล า บัณฑิตจบใหม่ 
3 ประภัสสร กุลมิตร บัณฑิตจบใหม่ 
4 สุดารัตน์   โตทิม บัณฑิตจบใหม่ 
5 จันจิรา   แก้วสุวรรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
6 อัญชลี จันทร์เพ็ชร ประชาชนทั่วไป 

7 รวิภา   สิงห์ขีดบุร ี ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลทุ่งยั้ง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 กัญญารัตน์ พรวญหาญ บัณฑิตจบใหม่ 
2 สุเบญญา เฟ่ืองมณี บัณฑิตจบใหม่ 
3 จิดาภา ขวัญมา บัณฑิตจบใหม่ 
4 อมราวดี โพธิสัตย์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 ชัยณรงค ์  หนุนเพ่ิม บัณฑิตจบใหม่ 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที ่ต าบลนานกกก 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 พีรดา พรมเมือง บัณฑิตจบใหม่ 
2 ประวีร์ พังจันตา บัณฑิตจบใหม่ 
3 เกศินี ดีโพธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 อนุชา ค าไท้ บัณฑิตจบใหม่ 
5 ลดาวัลย์ สอนเสนา ประชาชนทั่วไป 



๑๐ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
6 วริพร   ดีปัญญา ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลฝายหลวง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 สุภาวดี นิลสยาม บัณฑิตจบใหม่ 
2 ธนศร ค าฟอง บัณฑิตจบใหม่ 
3 สมบูรณ์ เกิดเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
4 รัชนี พุ่มพวงพานิช บัณฑิตจบใหม่ 
5 อารีรัตน์ ต๊ะปัญญา บัณฑิตจบใหม่ 
6 ผกาพรรณ เสือจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 เบญจมาศ   พวงใส บัณฑิตจบใหม่ 
8 ธนิตา   นามกรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ณัฐธิดา   อินเนตร บัณฑิตจบใหม่ 

10 บุษนารถ   เรือนแพง บัณฑิตจบใหม่ 
11 นันทนา   วงษ์ดิษฐ์ บัณฑิตจบใหม่ 
12 พันธุ์รพ ีเสือน้อย ประชาชนทั่วไป 

13 มนต์สรัณย์ สถาพรสกุลไชย ประชาชนทั่วไป 

14 ประพันธ์ สอนจ้าน ประชาชนทั่วไป 

15 ณิชชดา   บัวคลี ่ ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่พูล 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นันทิกา แก้วค า บัณฑิตจบใหม่ 
2 ภัทรภรณ์ จักร์กวี บัณฑิตจบใหม่ 
3 สุรัชนีย์ พิชัยธรรม บัณฑิตจบใหม่ 
4 อังคณา   นฤมล บัณฑิตจบใหม่ 
5 ศรวณีย์   แสงจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธีรภัทร์   บุตรจัน บัณฑิตจบใหม่ 
7 นัฐวัฒน์ ใจใส ประชาชนทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลศรีพนมมาศ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



๑๑ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ธนพร เพ่ืองมณี บัณฑิตจบใหม่ 
2 อัจฉราพรรณ เกิดเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
3 จีรนันท์ โนพวน บัณฑิตจบใหม่ 
4 วรรณกานต์ ขันตีต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
5 สุภสิทธิ์   สุวรรณรอด บัณฑิตจบใหม่ 
6 นาตยา   จันทร์วิเชียร บัณฑิตจบใหม่ 
7 วิมลพร   สุขศรี บัณฑิตจบใหม่ 
8 ศิริพร ปานทอง ประชาชนทั่วไป 

9 สุภาพ นาคมูล ประชาชนทั่วไป 

10 ณัฐกานต ์  ชัยชนะ ประชาชนทั่วไป 

7.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลไผ่ล้อม 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 พรรนิษา มีจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 กรรณิกา ขวัญมุข บัณฑิตจบใหม่ 
3 ดลยา แก้วเพียร บัณฑิตจบใหม่ 
4 นัฏชญา   อุไรวรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 นุชนาฏ   จันทร์ด ี บัณฑิตจบใหม่ 
6 กสมา   ถาวร บัณฑิตจบใหม่ 
7 ธนกฤต   ดีต่อผล บัณฑิตจบใหม่ 
8 ธัญชนก   ฑีฆาวงศ์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ภัทรานิษฐ์   จีนย้าย บัณฑิตจบใหม่ 

10 พัชรธิดา   โพธิ์เพชร บัณฑิตจบใหม่ 
11 วัชรพล   แก้วก าพล บัณฑิตจบใหม่ 
12 ณีรนุช นุ่มเกลี้ยง ประชาชนทั่วไป 
13 ชัยวัฒน์ สนมฉ่ า ประชาชนทั่วไป 
14 กฤตญกร   อยู่จันทร์ ประชาชนทั่วไป 

8.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลชัยจุมพล 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ธีรภัทร์ พรมยวน บัณฑิตจบใหม่ 
2 เพชรรัตน์ เยบ้านไร่ บัณฑิตจบใหม่ 
3 จิดาภา ภู่โต บัณฑิตจบใหม่ 



๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
4 กนกพร จิ๋วตา บัณฑิตจบใหม่ 
5 ขวัญจิรา วงษา บัณฑิตจบใหม่ 
6 ชนที ดอกพุฒ บัณฑิตจบใหม่ 
7 สุวนันท์ สีตาล บัณฑิตจบใหม่ 
8 ศิริลักษณ์ แว่นวิชัย บัณฑิตจบใหม่ 
9 ภาสกร ศรทรง บัณฑิตจบใหม่ 

10 สวรรณยา จันหมี บัณฑิตจบใหม่ 
11 อภิชาติ เชื่อชาติ บัณฑิตจบใหม่ 
12 นฤมล สุดจ านงค์ บัณฑิตจบใหม่ 
13 วรรณรินทร์ อินต๊ะ บัณฑิตจบใหม่ 
14 เกศรา แสนห้อย บัณฑิตจบใหม่ 
15 บุษยา   บุญจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
16 ธนวิชญ์   แก้วจ้อน บัณฑิตจบใหม่ 
17 อนุชาติ   นุ่มนวล บัณฑิตจบใหม่ 
18 ชลชาติ   มูลแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
19 วรวิทย์   อ่อนวงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
20 ธนัย เนียมกุญชร ประชาชนทั่วไป 

21 ลัดดาวัลย์ ค าคง ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอตรอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าอ่าง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 

Meeting ID: 696 4586 6443   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 นางสาวขนิษฐา  อินวรรณา บัณฑิตจบใหม่ 

2 นางสาวน้ าฝน  โม้เกิด บัณฑิตจบใหม่ 

3 พัชรา  ยอดญาณะ บัณฑิตจบใหม่ 

4 วาสนา  ขวัญอ่อน บัณฑิตจบใหม่ 

5 โกศุล  สุภา บัณฑิตจบใหม่ 

6 สุพิชญา  ตั้งเศรษฐ์สกุล บัณฑิตจบใหม่ 

7 ปนัดดา  สารเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 



๑๓ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
8 พิชญา  อินทะ บัณฑิตจบใหม่ 

9 นางสาวรัตนาภรณ์  ปิสนา ประชาชนทั่วไป 

10 นายเอกสิทธิ์  ปิ่นทอง ประชาชนทั่วไป 

11 จารุวรรณ  เส็งสอน ประชาชนทั่วไป 

12 นางสาวศศิธร  โม้เกิด ประชาชนทั่วไป 

13 นวรัตน์  อยู่สุข ประชาชนทั่วไป 

14 ไชยพศ  สารเจริญ ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลวังแดง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 

Meeting ID: 696 4586 6443   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 นิลรญา  ลักษณะยศ บัณฑิตจบใหม่ 
2 ชินวัฒน์  เปราะทอง บัณฑิตจบใหม่ 
3 พีรชญา  ทองทา บัณฑิตจบใหม่ 
4 พิพรรธรินทร์  สอนเกตุ บัณฑิตจบใหม่ 
5 กัญญารัตน์  เอ่ียมปู่ บัณฑิตจบใหม่ 
6 อภิญญา  รุ่งทอง บัณฑิตจบใหม่ 
7 รุ่งเพรช  เกิดประกอบ บัณฑิตจบใหม่ 
8 ประทุมภรณ์ หอมสุ่ม ประชาชนทั่วไป 

9  ศรัญยู  คงตาล ประชาชนทั่วไป 

10 จิรวัฒน์  คุ้มอักษ์สอน ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลข่อยสูง 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นางสาวเกวลิน  ทองร า บัณฑิตจบใหม่ 

2 นางสาวสุภาภรณ์  หอมระรื่น บัณฑิตจบใหม่ 

3 ชนนิกานต์  นาสืบ บัณฑิตจบใหม่ 

4 นางสาวณัฐธิดา  หมวดสันเที๊ยะ บัณฑิตจบใหม่ 

5 อรพรรณ  แหลมหลัก บัณฑิตจบใหม่ 

6 ภานุวัฒน์  จันทร์เส็ง บัณฑิตจบใหม่ 

7 สกุลรัตน์  หัดเคลือบ บัณฑิตจบใหม่ 

8 นางสาววิไลภรณ์  บุญพัฒน์ บัณฑิตจบใหม่ 



๑๔ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
9 นางสาวทรรศนีย์  พุ่มเป็ง ประชาชนทั่วไป 

10 อลิษา  ฟักมอญ ประชาชนทั่วไป 

11 นายวัชรพงษ์  มยุเรศ ประชาชนทั่วไป 

12 สุวนันท์  แสนเกตุ ประชาชนทั่วไป 

13 ศรัญญา  หรั่งแก้ว ประชาชนทั่วไป 

14 ชญานิศ  นึกไฉน ประชาชนทั่วไป 

15 สถาพร  ค าสอน ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลหาดสองแคว 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 นายวัชรินทร์  เทพฤทธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาวมณีรัตน์  ยอดมณี บัณฑิตจบใหม่ 
3 นฤเบศร ์ ทั่งเรือง บัณฑิตจบใหม่ 
4 รัตนาภรณ์  กิง่จันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 สุธาสินี  เชื่อมเนียม บัณฑิตจบใหม่ 
6 พัทธนันท ์ ค านุช บัณฑิตจบใหม่ 
7 หยาดพิรุณ  เชื่อน่วม บัณฑิตจบใหม่ 
8 นางสาวอังคณา  มาทองแดง บัณฑิตจบใหม่ 
9 มณีรัตน์  เหล็กเพชร์ บัณฑิตจบใหม่ 

10 กนกวรรณ  ชัชวาล บัณฑิตจบใหม่ 
11 ปาริฉัตร  ค าเท่ียง บัณฑิตจบใหม่ 
12 ปิ่นทอง  จันทร์ดา บัณฑิตจบใหม่ 
13 ณัฐธิดา  อ่อบรรทัด บัณฑิตจบใหม่ 
14 ภัทธรธร  นิตรโ์ธสง ประชาชนทั่วไป 

15 อวิรุทธ์  ชอบธรรม ประชาชนทั่วไป 

16 วุฒินันท์  บุญมาติด ประชาชนทั่วไป 

17 พัชรียา  จันทร์ดา ประชาชนทั่วไป 

18 กาญจนา  กลิ่นข า ประชาชนทั่วไป 

19 ธนพงศ ์ ฉิ่งทองค า ประชาชนทั่วไป 

20 ทิวาพร  เกตุปั้น ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านแก่ง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



๑๕ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ธานินทร์  เชื้ออินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 เสวคนธ์  น้อยมณี บัณฑิตจบใหม่ 
3 บุษรากรณ์  จวนอาจ บัณฑิตจบใหม่ 
4 อารีรัตน์  สารเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
5 กาญจนา  คีรีศรี บัณฑิตจบใหม่ 
6 นางสาวนิภาพร  สุขเกษม บัณฑิตจบใหม่ 
7 ปานเทพ  ทองแสง บัณฑิตจบใหม่ 
8 ปุณยาพร  เชื้ออินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 อนัฐพล  เพ็ชรจิ๋ว บัณฑิตจบใหม่ 

10 เตวิช  ข าปาน บัณฑิตจบใหม่ 
11 นีรชา  ช้างปาน บัณฑิตจบใหม่ 
12 อภิชญา  ภู่ทัศนะ บัณฑิตจบใหม่ 
13 นางสาวพิจิตรา  รอดทิม บัณฑิตจบใหม่ 
14 สุกัญญา  บุญสวน บัณฑิตจบใหม่ 
15 พรนภา  เพ็ชร์รัตน์ บัณฑิตจบใหม่ 
16 อิษยา  แม่นแต้ม ประชาชนทั่วไป 

17 กฤษณะ  เชื้อน่วม ประชาชนทั่วไป 

18 มลีวัลย์  มณีนิล ประชาชนทั่วไป 

19 ราชันย์  แม่นแต้ม ประชาชนทั่วไป 

20 เจนจิรา  เชื้อสายอิน ประชาชนทั่วไป 

21 ศิริกร  บุญเรือน ประชาชนทั่วไป 

22 วรรณา  อินจุ้ย ประชาชนทั่วไป 

23 นุชธิดา  คงนวล ประชาชนทั่วไป 

24 ภัชราภรณ์  ทับทองดี ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอทองแสนขัน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าพี้ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458    (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 8.30 – 10.30 น. 

1 ปัทมพร แก่งอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 



๑๖ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
2 ณัชปภา มีแก้วแกม บัณฑิตจบใหม่ 
3 อภิชาต สีนวนด า บัณฑิตจบใหม่ 
4 กนกวรรณ ทองมี บัณฑิตจบใหม่ 
5 ชะลอ   มีแก้วแกม ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลผักขวง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458    (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 8.30 – 10.30 น. 

1 รัตนากร เรืองทองศรี บัณฑิตจบใหม่ 
2 จิโรจน์วิทย์ ล าแยง บัณฑิตจบใหม่ 
3 วราภรณ์ อุ่นพา บัณฑิตจบใหม่ 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ่อทอง 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 
Meeting ID: 696 4586 6443   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 สกาวรัตน์   แก้วกาญจน์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 วิทยายุทธ   เอ่ียมนาค ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลป่าคาย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/67065675804 
Meeting ID: 670 6567 5804   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 12.30 – 14.30 น. 

1 สิริณัฐ ดวงเสา บัณฑิตจบใหม่ 
2 เสาวลักษณ์ จังโสพานิชย์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 รัตนา แดงวังสโม บัณฑิตจบใหม่ 
4 นิลรัตน์ คงถาวร บัณฑิตจบใหม่ 
5 ญาดา เอี่ยวเฉย บัณฑิตจบใหม่ 
6 เสาวรส จันนวน บัณฑิตจบใหม่ 
7 กนกอร    มีอ่วม บัณฑิตจบใหม่ 

 
 
 
 



๑๗ 

 

อ าเภอท่าปลา 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าหมัน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 นางสาววรารัตน์  มิตแจ่ม บัณฑิตจบใหม่ 

2 นพเกล้า  เสริมสาย บัณฑิตจบใหม่ 

3 กรกฎ  เรือนอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

4 ทิวาพร  อ๊อดกัน บัณฑิตจบใหม่ 

5 จิรัฐกลุ  ปากหวาน บัณฑิตจบใหม่ 

6 พรรณี  ฮ่อค า บัณฑิตจบใหม่ 

7 นางสาวศิริวรรณ  สมภา บัณฑิตจบใหม่ 

8 สกาวรัตน์  สมปา บัณฑิตจบใหม่ 

9 วิกานดา  เจาะจง บัณฑิตจบใหม่ 

10 ศิรภัสสร  ญาณเพชร์ บัณฑิตจบใหม่ 

11 สุนิสา  น้อยขัน บัณฑิตจบใหม่ 

12 ปาวีณา  นวลมะ บัณฑิตจบใหม่ 

13 สุดาพร  จันทร์ฤทธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 

14 นางสาวอรณิชา  ม่านแก้ว ประชาชนทั่วไป 

15 ณัฐฉริยา  ถาม่อย ประชาชนทั่วไป 

16 พิมพ์ผกา  ชอบธรรม ประชาชนทั่วไป 

17 จินตพร  ทองแก้ว ประชาชนทั่วไป 

18 พรรณี  ฮ่อค า ประชาชนทั่วไป 

19 กอบชัย  แปงการิยา ประชาชนทั่วไป 

20 นางสาวหยาดพิรุณ  มูลสองแคว ประชาชนทั่วไป 

21 ชลธิชา  โนจรมา ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลนางพญา 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 
Meeting ID: 696 4586 6443    (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 นายพลวัต  มูลดิษฐ บัณฑิตจบใหม่ 

2 ประภัสสร  อินปาจร บัณฑิตจบใหม่ 



๑๘ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
3 กันต์กวี  พุดน้อย บัณฑิตจบใหม่ 

4 ธนสิทธิ์  อภิยะ บัณฑิตจบใหม่ 

5 วาสิตา  กองตา บัณฑิตจบใหม่ 

6 เพชรรัตน์  แก้วมุขป บัณฑิตจบใหม่ 

7 ณัฐชุตา  ดีใจ ประชาชนทั่วไป 

8 จินตนา  ค ามิล ประชาชนทั่วไป 

9 กัลยาวดี  ศรีเขื่อนแก้ว ประชาชนทั่วไป 

10 วีรดา  น้อยจร ประชาชนทั่วไป 

11 จิรวดี  อินยา ประชาชนทั่วไป 

12 นฤมล  กอบค า ประชาชนทั่วไป 

13 วันเพ็ญ  วันแก้ว ประชาชนทั่วไป 

14 เพชรรัตน์  แก้วมุข ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลจริม 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/61783059616 
Meeting ID: 617 8305 9616   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 14.30 – 16.30 น. 

1 นายธนกร  เขียวมณีวรรณ บัณฑิตจบใหม่ 

2 สุดาพรรค ์ อริยพฤกษ์ บัณฑิตจบใหม่ 

3 ณัฐชยา  สาค า บัณฑิตจบใหม่ 

4 กรกฎ  เรือนอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

5 กษิดิ์เดช  สีทอง บัณฑิตจบใหม่ 

6 นางสาวมัทนา  เขียวใจยา บัณฑิตจบใหม่ 

7 บุญฤทธิ์  เคลือบพ่วง บัณฑิตจบใหม่ 

8 สันติภพ  บุญฤทธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 

9 ศุภนิตย์  นันใจ ประชาชนทั่วไป 

10 ชนายุทธ์  ดีม ี ประชาชนทั่วไป 

11 ศิรสิทธิ์  นราประสิทธิ์สุข ประชาชนทั่วไป 

12 นางสาวอรทัย  พรมรังษี ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่าปลา 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/61783059616 
Meeting ID: 617 8305 9616   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 



๑๙ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 14.30 – 16.30 น. 

1 ช่อผกา  ค าบุญเรือง บัณฑิตจบใหม่ 

2 สุดารัตน์  ขัตเนตร บัณฑิตจบใหม่ 

3 วรดนัย  ศักดี บัณฑิตจบใหม่ 

4 นางสาวรัชนีกร  ตะนา บัณฑิตจบใหม่ 

5 พัชราภรร์  ยศต๊ะสา ประชาชนทั่วไป 

6 รสสุคนธ์  เขื่อนจะนะ ประชาชนทั่วไป 

7 นางสาวจันทกานต์  แก้ววะจะนะ ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลผาเลือด 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/61783059616 
Meeting ID: 617 8305 9616   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 14.30 – 16.30 น. 

1 ณัฐกมล  เริงเสรีย์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 กิตติคุณ  ขัตติสะ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ภูมิพลัง  พิมพ์สังข์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 สกุลรัก  ศิริโส บัณฑิตจบใหม่ 
5 จุฑาทิพย์  รู้หลัก ประชาชนทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลร่วมจิต 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/61783059616 
Meeting ID: 617 8305 9616   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 14.30 – 16.30 น. 

1 ชนากานต์  จันทร์ฤทธิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
2 ณัฐวุฒิ  จันต๊ะพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 บุษญามาส  ธิจร บัณฑิตจบใหม่ 
4 กรวรรณ  ผัดผ่อง บัณฑิตจบใหม่ 
5 วราลักษณ ์ นวลแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
6 เสาวลักษณ์  เยาวเรศ ประชาชนทั่วไป 
7 ธีรศักดิ์  ทิพย์รัตน์ ประชาชนทั่วไป 

7.ปฏิบัติงานในพื้นที ่ต าบลหาดล้า 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/61783059616 
Meeting ID: 617 8305 9616   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 14.30 – 16.30 น. 



๒๐ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1 ศิริรัตน์  ค าโสภา บัณฑิตจบใหม่ 
2 ดลนภา  วงค์ธรรม บัณฑิตจบใหม่ 
3 จุฑารัตน์  อ่อนติ บัณฑิตจบใหม่ 
4 นัฐรุจา  ฉันทนิช บัณฑิตจบใหม่ 
5 จุฑารัตน์  พิมพา บัณฑิตจบใหม่ 
6 พันธกานต ์ ยอดสุวรรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 สุพัฒน์  ศิริแพทย์ บัณฑิตจบใหม่ 
8 สัณฐิต์ชัย  ไชยภักดีเอกกุล บัณฑิตจบใหม่ 
9 วริศราภรณ์  อ่วมสิงห์ บัณฑิตจบใหม่ 

10 ชญานิศ  จันทร์อินทร์ ประชาชนทั่วไป 
11 จิราพร  พรมน้อย ประชาชนทั่วไป 
12 ประภาส  ชมภูน้อย ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอน้ าปาด 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลเด่นเหล็ก 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 

1 กิตตินันท ์ สุวรรณมงคล บัณฑิตจบใหม่ 

2 เปมิกา  หิตมูล บัณฑิตจบใหม่ 

3 เอกอรุณ  สานหล้า บัณฑิตจบใหม่ 

4 Saruta  Ninpoa บัณฑิตจบใหม่ 

5 รัตนกร  ลาปิ บัณฑิตจบใหม่ 

6 โยธิน ภูมิภาค บัณฑิตจบใหม่ 

7 อภิญญา  กลิ่นนิ่มนวล บัณฑิตจบใหม่ 

8 นายอนุวัฒน์  ผมปัน ประชาชนทั่วไป 

9 พวงแข  ผากิม ประชาชนทั่วไป 

10 เพชรไพรินทร์  ก้อนเพชร  ประชาชนทั่วไป 

11 สิทธิศักดิ์ ดีทา ประชาชนทั่วไป 

12 ประภัสรา  มีหอม ประชาชนทั่วไป 

13 ปภินวิทย์  ลีกา ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่าแฝก 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 



๒๑ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1 พรทิตา  พิใจ บัณฑิตจบใหม่ 
2 กฤตพร  แปงสอน บัณฑิตจบใหม่ 
3 วิรวรรณ  มีสมบูรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 วิลัยวรรณ  รินสาร บัณฑิตจบใหม่ 
5 รพีพร พิใจ บัณฑิตจบใหม่ 
6 จักรพันธ์ ขันทะศิลา บัณฑิตจบใหม่ 
7 คงศักดิ์  นะมูล ประชาชนทั่วไป 

8 นางสาวสุภาพร  ก้อนจะลา ประชาชนทั่วไป 

9 ทิพย์รัตน์  ปาละ ประชาชนทั่วไป 

10 นางสาวฐิติรัตน์  กาวิใจ ประชาชนทั่วไป 

11 ธีรนันท์  ค าใจวุฒิ ประชาชนทั่วไป 

12 จริยา  เขื่อนจะนะ ประชาชนทั่วไป 

13 นางสามารถ  สุขนรินทร์ ประชาชนทั่วไป 

14 นฤมล ขันลื้อ ประชาชนทั่วไป 

15 ปรียานุช  ขันลื้อ ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าไผ ่

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 

1 วัลลภา  แข็งบุญ บัณฑิตจบใหม่ 
2 วุฒิชัย  มูลผม บัณฑิตจบใหม่ 
3 ณัฐนรี  แสนอะทะ บัณฑิตจบใหม่ 
4 มัลลิกา  มีทา บัณฑิตจบใหม่ 
5 นางรัตนา  หันถา ประชาชนทั่วไป 

6 นางสาวปาริชาติ  ค าไวย์ ประชาชนทั่วไป 

7 วรรณิกา  ค ายะอุ่น ประชาชนทั่วไป 

8 วรรณกานต์  ค าปาน ประชาชนทั่วไป 

9 นางสาวอัญชลี  สีปัสสา ประชาชนทั่วไป 

10 เจนจิรา ค าไวย์ ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านฝาย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 

1 นางสาวณัฎฐรินทร์  ปัทมะ บัณฑิตจบใหม่ 



๒๒ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
2 ศวิตา  สอนสี บัณฑิตจบใหม่ 

3 จิรัชชนาภรณ์  ทองประเสริฐ บัณฑิตจบใหม่ 

4 เกรียงไกร  ค าไวย์ บัณฑิตจบใหม่ 

5 นางสาวปณชินา  เอกอัจฉริยา บัณฑิตจบใหม่ 

6 อินทิรา  เบี้ยจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

7 พรรณปรัชญ์ ณรงค์มี บัณฑิตจบใหม่ 

8 พัชนิดา  ค าเครื่อง บัณฑิตจบใหม่ 

9 สาธิภา  บุญยียวน บัณฑิตจบใหม่ 

10 นภัสสร  กองมา บัณฑิตจบใหม่ 

11 เจนศักดิ์ โสภา บัณฑิตจบใหม่ 

12 ปฐมพร  พิชนนาค บัณฑิตจบใหม่ 

13 ธนลพร  จันทร์มณี บัณฑิตจบใหม่ 

14 วีรศักดิ์  จันทร์ชัย บัณฑิตจบใหม่ 

15 กิตพิพิชธน  เจริญเรือง บัณฑิตจบใหม่ 

16 สุรศักดิ์  ผิวมา บัณฑิตจบใหม่ 

17 ชลธิชา  เกตุอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

18 สุนิศา  พุทธา ประชาชนทั่วไป 

19 นางสาวภาวิกา  นันผาย ประชาชนทั่วไป 

20 พรพรรณ  สว่างจันทร์ ประชาชนทั่วไป 

21 ชฎาพร  ชื่นจิตร ประชาชนทั่วไป 

22 นางสาวนิภาพร  สิทธิฤทธิ์ ประชาชนทั่วไป 

23 ณัฐดนัย  เกตุอินทร์ ประชาชนทั่วไป 

24 น้ าฝน  เสาวภา ประชาชนทั่วไป 

25 กมลวรรณ  วันนาหม่อง ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแสนตอ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 

1 ณัฐพร  ผิวมา บัณฑิตจบใหม่ 
2 กุลธิดา  มังคละพรมมา บัณฑิตจบใหม่ 
3 ณัฏฐนันท์  เหล่าเขตรกิจ บัณฑิตจบใหม่ 
4 รักตาภา  วงษ์ยอด บัณฑิตจบใหม่ 
5 ณัฐวรา  ยอดไพบูลย์ บัณฑิตจบใหม่ 



๒๓ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
6 รินรพี  ผาแดง บัณฑิตจบใหม่ 
7 ยศธนพิชญ์  ผลาหาญ ประชาชนทั่วไป 

8 ณัฐพล  พากันหา ประชาชนทั่วไป 

9 พลกฤษณ์  นุสอน ประชาชนทั่วไป 

10 ลีลาวดี  ทาสา ประชาชนทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลห้วยมุ่น 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.3๐ เป็นต้นไป 

1 นางสาวรัตนา  ค าสิทธิ์ ประชาชนทั่วไป 

2 นางสาวแพรวพรรณ  ชารีเวช ประชาชนทั่วไป 

7.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าไคร ้
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1 นางสาวนาตาลี  กัลยาณมิตร บัณฑิตจบใหม่ 
2 สุภาพร  อ่องส าริด บัณฑิตจบใหม่ 
3 ศิริวรรณ  งอกแสน บัณฑิตจบใหม่ 
4 ธัญญารัตน์  ต๊ะอ้อม บัณฑิตจบใหม่ 
5 นราพร  กลัดจิตร บัณฑิตจบใหม่ 
6 กนกวรรณ ตาสาโรจน์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 วนิดา ดาพา บัณฑิตจบใหม่ 
8 นางกาญจนา  ฟองจันทร ์ ประชาชนทั่วไป 

9 นางสาวรณิสร  สุขสวัสดิ ์ ประชาชนทั่วไป 

10 ยุทธนา  วงสุริยะ ประชาชนทั่วไป 

11 สุกานดา  เครือแก้ว ประชาชนทั่วไป 

12 นิจวรีย์  วงค์อินต๊ะ ประชาชนทั่วไป 

13 ปัฐกานต ์ กองขุนด่าน ประชาชนทั่วไป 

14 รัตนาภรณ์  ค ายะอุ่น ประชาชนทั่วไป 

15 ลัดดาวัลย์  สีสอน ประชาชนทั่วไป 

16 ปฏิภาณ  ไชยโสภา ประชาชนทั่วไป 

 
 
 



๒๔ 

 

อ าเภอบ้านโคก 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ่อเบี้ย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 วณิชยา  พิพิธทอง บัณฑิตจบใหม่ 
2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 ปริญญารัตน์  เจริญดง บัณฑิตจบใหม่ 
2 พรธีรา  สมปานวัง บัณฑิตจบใหม่ 
3 เสฏฐวุฒิ  จันตาวงค ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 กิตติชัย  จันโสดา บัณฑิตจบใหม่ 
5 จรรยพร  จันทุม บัณฑิตจบใหม่ 
6 วีรภัทร  พาโกน บัณฑิตจบใหม่ 
7 พงศกร  เอ็มมูล บัณฑิตจบใหม่ 
8 อัจฉริยะ อุทัยธวัช บัณฑิตจบใหม่ 
9 อัษฎา นันเป้า บัณฑิตจบใหม่ 

10 อนุชาติ สิงห์ทา บัณฑิตจบใหม่ 
11 ฐิติยาภรณ์  เหลาดา ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลนาขุม 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 
Meeting ID: 696 4586 6443   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 ปริณดา  ดาไห้ บัณฑิตจบใหม่ 
2 ปภาวรินท์  ขันลา บัณฑิตจบใหม่ 
3 อัครพล  อินตาต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
4 ดุริยะ  ผลหมู่ บัณฑิตจบใหม่ 
5 ชนกนันท์  จันก าโรง บัณฑิตจบใหม่ 
6 ณรงค์ศักดิ ์ ชาน้อย บัณฑิตจบใหม่ 
7 ธัญสมร  จันทมาลา บัณฑิตจบใหม่ 
8 ศิริพร  พริบไหว ประชาชนทั่วไป 
9 วิจิตรา  จันท าโรง ประชาชนทั่วไป 



๒๕ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
10 ปิยะธิดา  นอนขุนกด ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านโคก 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 
Meeting ID: 696 4586 6443    (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 ลักษณพร  ค าสนิท บัณฑิตจบใหม่ 
2 ชนันญา  ดีเก บัณฑิตจบใหม่ 
3 โยธา  พาม ี บัณฑิตจบใหม่ 
4 กรรณิการ์  รุณน้อย บัณฑิตจบใหม่ 
5 สุทธิดา  กลิ้งตา บัณฑิตจบใหม่ 
6 สุนิษา  อุตยะราช ประชาชนทั่วไป 
7 ณัฐวัฒน์  จันทร์ทุม ประชาชนทั่วไป 
8 สุรีรัตน์  มาคูณ ประชาชนทั่วไป 
9 ขวัญใจ  เอ่ียมเจริญ ประชาชนทั่วไป 

10 ศิริลักษณ์ ท้าวน้อย ประชาชนทั่วไป 
11 ยุพาพร กุจันทร์ ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอพิชัย 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลคอรุม 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 นางสาวศิริภรณ์  ค านิมิตร  บัณฑิตจบใหม่ 
2 นวลสิริ  จงรักษ ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 อารีรัตน์  ราชรี บัณฑิตจบใหม่ 
4 บัญชา  คล้ายยา บัณฑิตจบใหม่ 
5 จิราวรรณ  อุปรีย์ บัณฑิตจบใหม่ 
6 สุชิตา  โกด ี บัณฑิตจบใหม่ 
7 สายธาร  จักรโนวัน บัณฑิตจบใหม่ 
8 พิมพ์ศิร ิ คงโต บัณฑิตจบใหม่ 
9 นายปรัชญา  แตงกูล บัณฑิตจบใหม่ 

10 เปรมฤด ี พรมจันทร์ศรี บัณฑิตจบใหม่ 
11 สกุลรัตน์ มะลังศรี บัณฑิตจบใหม่ 
12 ศิริลักษณ์  อ่ิมลาภ บัณฑิตจบใหม่ 



๒๖ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
13 นันทวัฒน์  แสนจุ้ย บัณฑิตจบใหม่ 
14 นางสาวภัชฏาภรณ์  ทิติ๊บ บัณฑิตจบใหม่ 
15 กัญญารัตน์  บุญทะเพ็ชร ประชาชนทั่วไป 

16 พรพรรณ  ทั่งกล่ า ประชาชนทั่วไป 

17 ปกิตตา  ศรีธรรมศักดิ์ ประชาชนทั่วไป 

18 นวลออง  ทองค าอ้น ประชาชนทั่วไป 

19 ฐานภรณ์  ท าทูล ประชาชนทั่วไป 

20 วิราภรณ์ ศรพรหม ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่ามะเฟือง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 วรัญญู นุชแย้ม บัณฑิตจบใหม่ 
2 ณัฐวุฒิ ทั่งกล่ า บัณฑิตจบใหม่ 
3 ทศพล แหยมเกิด บัณฑิตจบใหม่ 
4 เจนจิรา พวงทอง บัณฑิตจบใหม่ 
5 อานนท์   บุญพุก บัณฑิตจบใหม่ 
6 สร้อยฟ้า หาญครุฑ ประชาชนทั่วไป 

7 สินิทธา   บุญศักดิ์ ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลท่าสัก 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1  กมลวรรณ  มีทอง บัณฑิตจบใหม่ 
2  พรสวรรค์  อยู่พระจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
3  ณัทภัทร  บุปะเท บัณฑิตจบใหม่ 
4 ฐิติพรธนิตย์  ทัพผดุง บัณฑิตจบใหม่ 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลในเมือง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 ปริญญา  สิทธิเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาวประภัสสร  เรือนเพ็ง บัณฑิตจบใหม่ 
3 สิริวิมล  กลิ่นหน ู บัณฑิตจบใหม่ 



๒๗ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
4 ศิริจรรยา  ศรีศิริ บัณฑิตจบใหม่ 
5 ธนากร  รักวนิชย์ ประชาชนทั่วไป 

6 สาวิตรี  เรืองรุ่ง ประชาชนทั่วไป 

7 กัลยรัตน์  โตรัตน์ ประชาชนทั่วไป 

5.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านดารา 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 ศิริวรรณ ศรีบุญเกิด บัณฑิตจบใหม่ 
2 นางสาววรรณิกา  อ้นกลม บัณฑิตจบใหม่ 
3 ล าภู  พิมพิกูล บัณฑิตจบใหม่ 
4 ธนากร  ถิระการ ประชาชนทั่วไป 

5 ณัฐชา  เหลี่ยมมา ประชาชนทั่วไป 

6.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลพญาแมน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 สุณิสา ช้ ากล่ า บัณฑิตจบใหม่ 
2 นันทวัฒน์ กวนไวยบุตร บัณฑิตจบใหม่ 
3 รัญรฎา อินยิ้ม ประชาชนทั่วไป 

7.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลไร่อ้อย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 สุขุบาล  อยู้เจริญกิจ บัณฑิตจบใหม่ 
2 จักรพันธุ์ ทะวัน บัณฑิตจบใหม่ 

8.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านโคน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 จรรยพร อินทรเทศ บัณฑิตจบใหม่ 
2 ภัทรานิษฐ์   สุวรรณพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
3 อภิชญา   เยี่ยมบุรี บัณฑิตจบใหม่ 
4 ภาณุวัฒธ์   มีสุวรรณ บัณฑิตจบใหม่ 
5 อภิชญา   เยี่ยมบุรี บัณฑิตจบใหม่ 



๒๘ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
6 วันทนีย์ วรญา ประชาชนทั่วไป 

9.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลนายาง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อบต.นายาง  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑1.๐๐ น. 

1 กฤตติกา สีหลักร้อย บัณฑิตจบใหม่ 
2 รัฐศาสตร์ ดอกจันดี บัณฑิตจบใหม่ 
3 อัญชลีพร จันทร์เติมต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
4 ภานุมาส   ภูศร ี บัณฑิตจบใหม่ 
5 วัชริศ   สุชาติ บัณฑิตจบใหม่ 
6 ประกายดาว   มั่นเกิด บัณฑิตจบใหม่ 
7 ภูวดล   สอนใจ บัณฑิตจบใหม่ 
8 วิรัญญา   แก้วไพร บัณฑิตจบใหม่ 
9 ศิริลักษณ์ หมื่นโฮ้ง ประชาชนทั่วไป 

10.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลนาอิน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 เติมสิริ อุ่นแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
2 พรวิมล ไชยอ่อน บัณฑิตจบใหม่ 
3 กีรติกร นาคประเสริฐ บัณฑิตจบใหม่ 
4 วาริสรา กูบโคกกรวด บัณฑิตจบใหม่ 
5 นิลันธน์ เนียมสี ประชาชนทั่วไป 

6 พลกฤต จันทร์ด า ประชาชนทั่วไป 

7 ล าโพ   พรฉันท์ ประชาชนทั่วไป 

8 ล าพอง   บัวพาเรือง ประชาชนทั่วไป 

9 วันชัย   พินเมือง ประชาชนทั่วไป 

11.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านหม้อ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 อรอนงค ์ รอดคง บัณฑิตจบใหม่ 
2 พิธตา  เพ็งแจ้ง บัณฑิตจบใหม่ 
3 ธเณศ  คงอยู่ บัณฑิตจบใหม่ 
4 อารียาพร  พิมพ์รัตน์  บัณฑิตจบใหม่ 



๒๙ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
5 นายปฐมพร  จุ้ยสีแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธัญญาภรณ ์ ทองแดง บัณฑิตจบใหม่ 
7 จุฑาพัฒน์ จุ้ยม่วง บัณฑิตจบใหม่ 
8 วนัชพร  จารุชาต ิ บัณฑิตจบใหม่ 
9 จุฑารัตน์  รอดดีเพ็ง บัณฑิตจบใหม่ 

10 จริยา  คละจิตร ประชาชนทั่วไป 

11 ณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ้ง ประชาชนทั่วไป 

12 ภูรีพงษ์ วังคีรี ประชาชนทั่วไป 

 
 

อ าเภอฟากท่า 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลสองคอน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
 

1 ปาริสา  เกินเขียว บัณฑิตจบใหม่ 
2 ชัญญา  แก้ววังอ้อ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ณัฐวดี  กลัดเจริญ ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านเสี้ยว 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 อรณี  ทะต่อม บัณฑิตจบใหม่ 
2 ธัญญารัตน์  อ่องดา บัณฑิตจบใหม่ 
3 ปิยวรรณ  ผาสุก บัณฑิตจบใหม่ 
4 จินห์จุฑา  กล่อมกล่ านุ่ม บัณฑิตจบใหม่ 
5 ณัฐธิดา  ดาดี บัณฑิตจบใหม่ 
6 ขนิษฐา  ปัญญาสงค์ ประชาชนทั่วไป 
7 นวนจันทร์  ศรีไพรสนธ์ ประชาชนทั่วไป 
8 ชาญณุพัฒน์  ศรีค า ประชาชนทั่วไป 
9 วราภรณ์  พูลเกตุกิจ ประชาชนทั่วไป 

10 ปริญญา ผลาหาญ ประชาชนทั่วไป 
11 ปราการ อ่างทอง ประชาชนทั่วไป 
12 ณัฐชา  สารหล้า ประชาชนทั่วไป 



๓๐ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลฟากท่า 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ฉัตรชัย  อวรรณา บัณฑิตจบใหม่ 
2 ษมาวีร์  งามดี บัณฑิตจบใหม่ 
3 วัชรายุทธ  ปาทุม บัณฑิตจบใหม่ 
4 ปรียานุช  ศาสตร์สุภาพ บัณฑิตจบใหม่ 
5 สุรางคณา  สอนจ้อย บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธีรวัฒน์  อินวรรรณ ์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 กิตติทัต  ระบอบ ประชาชนทั่วไป 
8 จุฬาพจน์  ศรีสมบูรณ์วงศ์ ประชาชนทั่วไป 
9 วราพร  สุหล้า ประชาชนทั่วไป 

10 เสาวลักษณ์  หวลอารมณ์ ประชาชนทั่วไป 
11 จันทรัช  อินนารีย์ ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลสองห้อง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ยลดา  ตะบุตร บัณฑิตจบใหม่ 
2 พงศกร  พาอ่อน บัณฑิตจบใหม่ 
3 อรจิรา  สนิทยา บัณฑิตจบใหม่ 
4 พรสวรรค์  ดาดี ประชาชนทั่วไป 
5 สุวรรณา  นอมี ประชาชนทั่วไป 

 
 
จังหวัดแพร่  

อ าเภอเมืองแพร่ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลเหมืองหม้อ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
1 อนุรักษ ์แสนเขื่อน บัณฑิตจบใหม่ 
2 จุฬาลักษณ ์มาอุ่น บัณฑิตจบใหม่ 
3 โขมพัตถ แททนวงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 ธนภณ วงทะนะ บัณฑิตจบใหม่ 



๓๑ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
5 ชนัญดา เต่าทอง บัณฑิตจบใหม่ 
6 สุทธิกานต ์  น้อยแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
7 ชาญยุทธ เขียวแท้ ประชาชนทั่วไป 

8 สาคร บ่อค า ประชาชนทั่วไป 

9 เจนณรงค ์เรือนค า ประชาชนทั่วไป 

10 มาลินี   วงศ์ตระกูลเกตุ ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอเด่นชัย 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่จั๊วะ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ประภัสสร เบี้ยจรัส บัณฑิตจบใหม่ 
2 ชยกฤต   มณีกาศ บัณฑิตจบใหม่ 
3 คณนาถ   วงศ์เมือง บัณฑิตจบใหม่ 
4 มินตรา   ริอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 สถิตย์ภรณ์    อุ่นอมรชัย บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธนัญชนก  จักรแหลม ประชาชนทั่วไป 

7 นางสาวพันธิตรา  ฟันเฟือง ประชาชนทั่วไป 

8 นางสาวมุทติา  ค ายวง ประชาชนทั่วไป 

9 วันฉัตร คงทน ประชาชนทั่วไป 

10 ปวันรัตน์ อ่อนจันทร์ ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลไทรย้อย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ทัตติยา  บุญบุตตะ บัณฑิตจบใหม่ 
2 จาตุรงค ์ ทาปง บัณฑิตจบใหม่ 
3 อภิญญา ใจปอด บัณฑิตจบใหม่ 
4 วีรญา   เรือศรีจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 สุธิชัย   สุทธ ิ บัณฑิตจบใหม่ 
6 ประจักษ์   ไหลทุ่ง บัณฑิตจบใหม่ 
7 ชานนท์   สิงค์บุตร บัณฑิตจบใหม่ 



๓๒ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
8 วุฒิชัย  ปลาลาศ ประชาชนทั่วไป 

9 นางสาวสิรินทรา  อ ามาตย์เอก ประชาชนทั่วไป 

10 พัทธนันท ์ จันตา ประชาชนทั่วไป 

11 มนัญชยา  เที่ยงตรง ประชาชนทั่วไป 

12 กฤตยา มีรส ประชาชนทั่วไป 

3.ปฏิบัติงานในพื้นที ่ต าบลห้วยไร่ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 รจนา  แก้วอินตา บัณฑิตจบใหม่ 
2 นายสุเมธ  ปัณสุวรรณ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ญาณีรัตน์ ศรีผ่อง บัณฑิตจบใหม่ 
4 จุฑาทิพย์   ประดิษฐ์    บัณฑิตจบใหม่ 
5 ตติยา   ก้างออนตา บัณฑิตจบใหม่ 
6 ธัญญารัตน์   บุญอภิบาล บัณฑิตจบใหม่ 
7 วชิรพงษ์   พรหมปัญญา บัณฑิตจบใหม่ 
8 ธรรม์ธวัช   บุญอภิบาล บัณฑิตจบใหม่ 
9 ศิริพร  สาคร ประชาชนทั่วไป 

10 ประกาย  มังคะละ ประชาชนทั่วไป 

4.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลปงป่าหวาย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 จิตรกร  สุจิรังกุล บัณฑิตจบใหม่ 
2 สร้อยสุดา  ยอดโค้น บัณฑิตจบใหม่ 
3 ปฏิมากร  ปลาสุวรรณ บัณฑิตจบใหม่ 
4 มัลลิกา ศรีหะมงคล บัณฑิตจบใหม่ 
5 ศิริพร   ก าหนด บัณฑิตจบใหม่ 
6 กัญญภัทร   อินต่อม ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 



๓๓ 

 

อ าเภอร้องกวาง 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่ยางร้อง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ปริญญา  อิสี บัณฑิตจบใหม่ 
2 ภัศรา  เข็มทอง บัณฑิตจบใหม่ 
3 นิราภร อ าทะวงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 จิระศักดิ ์น าสม บัณฑิตจบใหม่ 
5 กัลยรัตน์   จิตพยัค บัณฑิตจบใหม่ 
6 กรรณิการ์ บุญยงค์ ประชาชนทั่วไป 

7 เพ็ญพัชร แปงการิยา ประชาชนทั่วไป 

8 จุไรรัตน์  วิไลวรรณ ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่ยางฮ่อ 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 จารุภา บุญกิตติพร บัณฑิตจบใหม่ 
2 ธีรภัทร แบ่งทิศ บัณฑิตจบใหม่ 
3 กฤษฎา ชินอาภรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 พงษ์สันต์ เสนรังษี บัณฑิตจบใหม่ 
5 ฤธารทิพย์ ปาละ บัณฑิตจบใหม่ 
6 พรรวินท์ ภูกา บัณฑิตจบใหม่ 
7 เจตศนุ   ฟูค ามี บัณฑิตจบใหม่ 
8 ช่อฟ้า สุริยันต์ ประชาชนทั่วไป 

9 วีราภร   ภูกา ประชาชนทั่วไป 

10 อภิสิทธิ์   ถึงน้อย ประชาชนทั่วไป 

11 กนกวรรณ   เทียนทอง ประชาชนทั่วไป 
3.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลห้วยโรง 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์การบริหารจังหวัดแพร่) 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ธมลวรรณ ถาค า บัณฑิตจบใหม่ 
2 กันต์ภวัต ถิ่นสอน บัณฑิตจบใหม่ 



๓๔ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
3 สิรวิชญ์ อารินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 วิราสิณี ทะอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 พงศธร   ดวงตาด า บัณฑิตจบใหม่ 
6 เบญจพร   ศรีเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
7 จิตติพัฒน์ เขียวศิริ ประชาชนทั่วไป 

8 นกมญญ์ สะสม ประชาชนทั่วไป 

9 เกรียงศักดิ ์วงศ์กันตา ประชาชนทั่วไป 

10 ภัทรานันท์   วงศ์โสภา ประชาชนทั่วไป 
11 สุจิตรา   วันเป็ง ประชาชนทั่วไป 

 
 

อ าเภอหนองม่วงไข่ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลต าหนักธรรม 

ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลต าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑1.๐๐ น. 

1 ทนงศักดิ์ ขันแข็ง บัณฑิตจบใหม่ 
2 ทวีศักดิ ์ อุโอ บัณฑิตจบใหม่ 
3 ฉัตรนภา เส้นเถาว์ บัณฑิตจบใหม่ 
4 อนวัช แก้วสมนึก บัณฑิตจบใหม่ 
5 ปฏิพัทธ์  เขื่อนแปด ประชาชนทั่วไป 

6 ปาริฉัตร  เพชรก้านแก้วมณี ประชาชนทั่วไป 

7 พรธีรา  เป็งยะสา ประชาชนทั่วไป 

8 อภิรฉัตร   จิระพงษ์สุวรรณ ประชาชนทั่วไป 
 
จังหวัดน่าน 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่ห้วยโก๋น 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นพาพร  พรมสาร บัณฑิตจบใหม่ 

2 พินทุสร  ใหม่ปัน บัณฑิตจบใหม่ 



๓๕ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
3 นางสาวชดาทิพย์  อุ่นถิ่น บัณฑิตจบใหม่ 

4 บุษบา ท้าวคาบ บัณฑิตจบใหม่ 

5 ภัทรนันท์ สายดวงแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 

6 เกรียงศักดิ ์ขัตติ บัณฑิตจบใหม่ 

7 กุลนิภา  ชัยเสนา ประชาชนทั่วไป 

8 พัฒทา ระลึก ประชาชนทั่วไป 

9 ทิวากร อินพยา ประชาชนทั่วไป 

10 วีระชัย หอมดอก ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลขุนน่าน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69645866443 
Meeting ID: 696 4586 6443    (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 10.30 – 12.30 น. 

1 นุชนภา  บัวแสน บัณฑิตจบใหม่ 

2 นันทนัช  อุ่นถิ่น บัณฑิตจบใหม่ 

3 ภินยา  แปลงอุด บัณฑิตจบใหม่ 

4 นางสาวสุวนันท์  แปงอุด บัณฑิตจบใหม่ 

5 พรนภา แปงอุด บัณฑิตจบใหม่ 

6 ณัฐธยาน์ อุ่นถิ่น บัณฑิตจบใหม่ 

7 ปิยะดา วงศ์กระโซ่ บัณฑิตจบใหม่ 

8 วันเฉลิม  ใจปิง ประชาชนทั่วไป 

9 เอกรินทร์  อุ่นถิ่น ประชาชนทั่วไป 

10 นันทพงศ ์แปงอุด ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอเชียงกลาง 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลเชียงกลาง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ภัทราวดี  ปรมสุข บัณฑิตจบใหม่ 

2 ประวีณา  บุญเทอม บัณฑิตจบใหม่ 

3 กัญญาณัฐ  สุขกันต์ บัณฑิตจบใหม่ 

4 ศุภนิช  เสมแย้ม บัณฑิตจบใหม่ 



๓๖ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
5 ศุภาวรรณ ค ามอญ บัณฑิตจบใหม่ 

6 นฤบาล   ขันทะสีมา บัณฑิตจบใหม่ 

7 ภัณทิรา   พรมมา บัณฑิตจบใหม่ 

8 ฉวีวรรณ   เทพอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

9 วรรณวิสา  อินท า บัณฑิตจบใหม่ 

10 รณยศ  ถิรนิยมทิรา ประชาชนทั่วไป 

11 ปัญธนา  สวัสดิ์คณา ประชาชนทั่วไป 

12 รัตติกาล  สุทธการ ประชาชนทั่วไป 

13 มนสิการ กลัดค า ประชาชนทั่วไป 

14 เกตชฎา   อุยานะ ประชาชนทั่วไป 

15 พัฐรฉัตร   มาไกล ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอเมืองน่าน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลถืมตอง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 กนกพิชญ์  สิทธิมงคล บัณฑิตจบใหม่ 
2 สุรพงษ ์บุตรแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
3 วิมพ์วิภา หมื่นแปง บัณฑิตจบใหม่ 
4 สุจินันท์   โพธิวัง บัณฑิตจบใหม่ 
5 นิศารัตน์   แสนผล บัณฑิตจบใหม่ 
6 ณัฏฐชัย   พงศ์มนูญธรรม บัณฑิตจบใหม่ 
7 วรัญญา  ธรรมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 
8 นิภาภรณ์  สุภาจันทรสุข ประชาชนทั่วไป 

9 นางรัตนาพร  กาฬเกตุ ประชาชนทั่วไป 

10 ศิริวรรณ์  ภิวงค์ ประชาชนทั่วไป 

11 นภดล   สกุลแก้ว ประชาชนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

อ าเภอภูเพียง 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าเกี๋ยน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 ปวีย์รัช  ดีวุฒ ิ บัณฑิตจบใหม่ 
2 นรวีร์  นันธ ิ บัณฑิตจบใหม่ 
3 กมลรัตน์  อ่อนบรรจง บัณฑิตจบใหม่ 
4 ภัทรพงษ ์ ดีสุดหล้า บัณฑิตจบใหม่ 
5 นางสาวนิภาพร  กุกไชย บัณฑิตจบใหม่ 
6 สุพิชญา  ค าเฟ่ืองฟู บัณฑิตจบใหม่ 
7 สุกัญญา  ทองดี บัณฑิตจบใหม่ 
8 วารุณี  มหายศนันท์ ประชาชนทั่วไป 

9 ศิริลักษณ์  ดีปินตา ประชาชนทั่วไป 

10 มณีแก้ว  ผันส าโรง ประชาชนทั่วไป 

11 รัชนีกร  อัญชัญ ประชาชนทั่วไป 

12 วัชระพล  ดีกัลลา ประชาชนทั่วไป 

13 ไชยประดิษฐ์ วิชาญโชย ประชาชนทั่วไป 

14 วิไลลักษณ ์พลสระน้อย ประชาชนทั่วไป 

15 มินตรา มหาวงศนันท์ ประชาชนทั่วไป 

2.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลน้ าแก่น 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 กมลรัตน์  เงินสร้อย บัณฑิตจบใหม่ 
2 ขนิษฐา  ม้าแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
3 นีราภา  เป็งจันตา บัณฑิตจบใหม่ 
4 นิภาพรรณ  ต๊ะมาสี บัณฑิตจบใหม่ 
5 โชษิตา  เมืองแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 
6 อัครพงษ ์ ญาติยศทะ บัณฑิตจบใหม่ 
7 จริยาพร  ปิงยศ บัณฑิตจบใหม่ 
8 กมลทิพย์  ค าพงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ศิรดา เสนนันตา บัณฑิตจบใหม่ 

10 ณัฐวุฒิ เชื้อสาร บัณฑิตจบใหม่ 



๓๘ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
11 วชิรธาร หน่อไชย บัณฑิตจบใหม่ 
12 ณัฏฐนันท์ ตั้งศรีจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
13 ธนิกา  อะรินวงค์ ประชาชนทั่วไป 

14 วันวิสาข์  รัตน์กุลพร ประชาชนทั่วไป 

15 ธีรวุฒิ  อาจหาญ ประชาชนทั่วไป 

16 ชรินทร์รัตน์ เชื้อสาร ประชาชนทั่วไป 

17 ปฏิกรณ ์ป้องแก้ว ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอสองแคว 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลนาไร่หลวง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นางสาวศรีสุดา  ขันธิ บัณฑิตจบใหม่ 

2 สุมิตรา   ปุกคาม บัณฑิตจบใหม่ 

 
อ าเภอปัว 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
1.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลเจดีย์ชัย 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์  
ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 09.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 

1 นวรัตน์  ต๊ะสา บัณฑิตจบใหม่ 
2 ธัญญารัตน์  ธัญญะ บัณฑิตจบใหม่ 
3 จิรภิญญา  วังแสง บัณฑิตจบใหม่ 
4 ณัฐพงษ์  ไชยศิลป์ บัณฑิตจบใหม่ 
5 กัลยรัตน์  มีบุญ บัณฑิตจบใหม่ 
6 นางสาวกัญญารัตน์  ไชยศิลป์ บัณฑิตจบใหม่ 
7 อรยา  มีบุย บัณฑิตจบใหม่ 
8 ชยาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์ บัณฑิตจบใหม่ 
9 ชูชีพ  ปาค า บัณฑิตจบใหม่ 

10 นฤมล ใบยา บัณฑิตจบใหม่ 
11 ลลิตา เกิดก่อวงษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
12 ชาญวิชญ์   ชราชิต บัณฑิตจบใหม่ 



๓๙ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
13 ลักษณา   ลัทธกาญจน์ บัณฑิตจบใหม่ 
14 ธีรารัตน์  สายปวน ประชาชนทั่วไป 

15 อังคณา  ธัญญะ ประชาชนทั่วไป 

16 บุษกร  ตนภู ประชาชนทั่วไป 

17 บัวเร็ว มีบุญ ประชาชนทั่วไป 
 
จังหวัดสุโขทัย  

อ าเภอกงไกรลาศ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลกง 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458     (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 สุกัญญา  เล็กม็อก บัณฑิตจบใหม่ 

2 กนกพร  พุดลา บัณฑิตจบใหม่ 

3 สุกฤตา  สิริพงศ์สถาพร บัณฑิตจบใหม่ 

4 นัทกมล  เจือจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ 

5 กวินทรา   สิริพงศ์สถาพร บัณฑิตจบใหม่ 

6 ศิริพร เนียมแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 

7 กิตติภัฏ จันทร์เกตุ บัณฑิตจบใหม่ 

8 ศรีสถาพร จันทร์คูณยงค์ บัณฑิตจบใหม่ 

9 พงศธร สุจิตธรรม บัณฑิตจบใหม่ 

10 ณัฐพล ครีบผา บัณฑิตจบใหม่ 

11 สมนึก  ไกรกิจราษฎร์ ประชาชนทั่วไป 

12 รัตนาภรณ์  เกศวิรัย ประชาชนทั่วไป 

13 วันนิสา เพ็ชรพิพัฒน์ ประชาชนทั่วไป 

14 ฐิดารัตน์ เปลี่ยนแสง ประชาชนทั่วไป 

 
อ าเภอคีรีมาศ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบ้านป้อม 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 



๔๐ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
Meeting ID: 694 4628 6458   (ปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1) 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 ณัฏฐา  เลื่อนชัยภูมิ บัณฑิตจบใหม่ 

2 อารีวรรณ  เป้วัด บัณฑิตจบใหม่ 

3 กลวัชร  มาเอ่ียม บัณฑิตจบใหม่ 

4 หทัยชนก  เกตุอ่อน บัณฑิตจบใหม่ 

5 รุ่งทิวา  ทรัพย์ประเสริฐ บัณฑิตจบใหม่ 

6 นางสาวจิตสุภา  กรรณิการ์ บัณฑิตจบใหม่ 

7 วรรณพร  ขาวป้อม บัณฑิตจบใหม่ 

8 สุปราณี  หิรัญศรี บัณฑิตจบใหม่ 

9 ศิริลักษณ์ เส็งเพ่ิม บัณฑิตจบใหม่ 

10 จิรทัปต์ มานักฆ้อง บัณฑิตจบใหม่ 

11 ปิยวัฒน์  ทวิชชาชาติ ประชาชนทั่วไป 

12 เสถียร  ป้อมทุ่ง ประชาชนทั่วไป 

13 นภดล  ปานทุ่ง ประชาชนทั่วไป 

14 จันจิรา  กลิ่นทุ่ง ประชาชนทั่วไป 

15 บังอร  ไพจาน ประชาชนทั่วไป 

16 ธานินทร์  สอนทุ่ง ประชาชนทั่วไป 

17 ชุติสรา แก้วหนู ประชาชนทั่วไป 

18 สุพิชชา แก้วหนู ประชาชนทั่วไป 

 
จังหวัดตาก 

อ าเภออุ้มผาง 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลแม่จัน 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/67065675804 
Meeting ID: 670 6567 5804 
วันที ่25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 12.30 – 14.30 น. 

1 จันทม ี ศรีกนกสายชล บัณฑิตจบใหม่ 

2 พิมวิภา  ชีพละไม บัณฑิตจบใหม่ 

3 นายอภินันท ์ ยิ้มพ่วย บัณฑิตจบใหม่ 

4 ลลิตา ศรีกนกสายชล บัณฑิตจบใหม่ 

5 เยาวลักษณ์ ฉัตรกวินกานต์ บัณฑิตจบใหม่ 



๔๑ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
6 เยาวเรศ ทรัพย์พอดี บัณฑิตจบใหม่ 

7 จีระศักดิ ์ เธียรวืทยากิจ ประชาชนทั่วไป 

8 ทิพย์รัตน์  ถนอมกวิน ประชาชนทั่วไป 

9 ณรงศักดิ์ ตระการดลชัย ประชาชนทั่วไป 

 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อ าเภอลานกระบือ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต าบลบึงทับแรต 
ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

LINK ZOOM https://thairen.zoom.us/j/69446286458 
Meeting ID: 694 4628 6458 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 08.30 – 10.30 น. 

1 นางสาวณัฐนันท์ยา  วงษ์อ่อง บัณฑิตจบใหม่ 

2 กุลณัฐ  อินเลี้ยง บัณฑิตจบใหม่ 

3 ไอลดา  ยศชรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ 

4 นิตยา  ใจวัง บัณฑิตจบใหม่ 

5 สุทธิดา  จันทร์ทศ บัณฑิตจบใหม่ 

6 ภาวินี  ศรีท่าดินแดง บัณฑิตจบใหม่ 

7 เมษา บุญมาก บัณฑิตจบใหม่ 

8 ปรารถนา มีแก้ว บัณฑิตจบใหม่ 

9 สุชานันท์ สุริยวงศ์ บัณฑิตจบใหม่ 

10 นิรมล ดุสดี บัณฑิตจบใหม่ 

11 ธีรยุทธ์ ช่วยจ า บัณฑิตจบใหม่ 

12 สุนิสา  ค าสละ ประชาชนทั่วไป 

13 นัธทวัฒน์  สระกองพิมพ์ ประชาชนทั่วไป 

14 บุญชนิต  พระสิทธิเกตุกัน ประชาชนทั่วไป 

15 นุชนาฏ มากมี ประชาชนทั่วไป 

         
   ** หมายเหตุ สายด่วนเมื่อมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
   088 5453019 หรือ 066 1200541 
 
 
 
 



๔๒ 

 

2.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T For BCG) ภายในวันจันทร์        
ที ่27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5  
 

 
 

 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

เอกสารแนบ 1 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
 
 

ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนชื่อในระบบ ZOOM  
โดยขึ้นต้นด้วยชื่อต าบล  ล าดับการสัมภาษณ์ ชื่อจริง (เรียงติดกัน) 
ตัวอย่างเช่น  นางพญา1นางสาวทุเรียน   

 


