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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG 

(U๒T For BCG) รอบท่ี ๒ 
-------------------------------------------------- 

 ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG    
(U๒T For BCG) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ การดำเนินงาน
คัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผา่น
การคัดเลือกเพื ่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด  ด้วยเศรษฐกิจ BCG        
(U๒T For BCG)  โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังต่อไปนี้ 
 
          รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลท่าอิฐ 
๑ ศศิกานต์ จันมรมณี ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลวังกะพี้ 
๑ กิตติศักดิ์ ธรรมจารี บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ สรัลชนา พินิจฤทธิกร บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ กาววิไล ศรีทน ประชาชนทั่วไป 
๔ ธันยชนก พินิจฤทธิกร ประชาชนทั่วไป 
๕ พุฒิพงษ์ แก้วกรี ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านด่านนาขาม 
๑ สุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ 
๑ ปัฐวีพงษ์ หมื่นจิตร ประชาชนทั่วไป 

๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลน้ำริด 
๑ พัชรนันท์ ภูมะแสง ประชาชนทั่วไป 
๒ จิราพร นพรัตน์ ประชาชนทั่วไป 
๓ สุทธิรัตน์ ปาลาศ ประชาชนทั่วไป 



๒ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๖.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหาดกรวด 

๑ สุมน สมบูรณ์ ประชาชนทั่วไป 
๒ ลักขณา ประดับ ประชาชนทั่วไป 
๓ นิติกร อินจ่าย ประชาชนทั่วไป 

๗.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลป่าเซ่า 
๑ ปทิตตา พ่วงแป้น ประชาชนทั่วไป 
๒ ทสมา ถาวร ประชาชนทั่วไป 
๓ นงลักษณ์ พงษ์พิชิต ประชาชนทั่วไป 

๘.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลคุ้งตะเภา 
๑ โสรญา อินทสอน ประชาชนทั่วไป 
๒ อรรถชัย สุขวิทย์ ประชาชนทั่วไป 
๓ ศุภวิชญ์ กำจาย ประชาชนทั่วไป 

๙.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแสนตอ 
๑ พิษณุ คุ้มยงค์ บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ นาวิน บุญสืบ บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ ศศิการต์ จันทร์ศรี บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ เกศสุดา ทัพหน้า บัณฑิตตจบใหม่ 
๕ เจนจิรา ป้อมมณี ประชาชนทั่วไป 
๖ บุษยา คงอภัย ประชาชนทั่วไป 
๗ สิทธิวัฒน์ พวงเพชร ประชาชนทั่วไป 

๑๐.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลง้ิวงาม 
๑ วิเชียรชัย แก้วประเสริฐ บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ วิไลพร คำผ่อง บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ ณัฐวดี ชื่นพรม บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ อุนาพร เผือกศรี บัณฑิตตจบใหม่ 
๕ ชนสรณ์ ปิ่นทอง ประชาชนทั่วไป 

๑๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหาดงิ้ว 
๑ ธมลพร จันทร์มณี บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ วัชรพงษ์ ทรงมณี บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ ดวงกมล เรียนไชย ประชาชนทั่วไป 
๔ ชนาธิป ทองมา ประชาชนทั่วไป 
๕ มนต์ชัย วันเอก ประชาชนทั่วไป 

๑๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลผาจุก 
๑ กิตติกา กฤติยา บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ จุฬาลักษณ์ เห็มสนาน บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ ศุภากร อโนทัย บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ ชาลิการ์ กล่ำเหม็ง ประชาชนทั่วไป 
๕ จินดาพร ไสพิมพ์ ประชาชนทั่วไป 



๓ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๖ จิรชยา มั่นอ่อง ประชาชนทั่วไป 
๗ พัฒนชัย ทาวิเศษ ประชาชนทั่วไป 
๘ สุทาพร รุ่งชื่น ประชาชนทั่วไป 

๑๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลวังดิน 
๑ ณัฐณิชา อ้วนสอาด ประชาชนทั่วไป 
๒ ศิรินภา สุวรรณ์ ประชาชนทั่วไป 
๓ สุรีรัตน์ มีอินถา ประชาชนทั่วไป 

๑๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน 
๑ มโรดม แย้มเฉลียว ประชาชนทั่วไป 
๒ อภิรดี ทะปัญญา ประชาชนทั่วไป 

๑๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลขุนฝาง 
๑ กฤษณา รินอินทร์ บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ กัญญารัตน์ อนุสนธิ์ บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ กิตติพศ ถุงแก้ว บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ สมบูรณ์ เกิดเจริญ บัณฑิตตจบใหม่ 
๕ กรรธิตา ดีทา ประชาชนทั่วไป 
๖ ดาริกา จ๋อยเจียม ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอลับแล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลด่านแม่คำมัน 

๑ รัตนพร แก่นจันทร์ บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ สกุลรัตน์ หัดเคลือบ บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ โสนิดา จะมา บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ เพ็ญพิชชา สีขำมี ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลทุ่งยั้ง 
๑ สุภัทรา สุขสา บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ วราทิพย์ เกียรติมาโนชญ์ ประชาชนทั่วไป 
๓ ปณัสยา ขวัญมา ประชาชนทั่วไป 
๔ พรรณนารา เอ็บมูล ประชาชนทั่วไป 
๕ พิมพ์ศิริ เทียนพก ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนานกกก 
๑ ณัฐนรี แสนอะทะ บัณฑิตตจบใหม่ 
๒ นงคราญ สาหร่าย บัณฑิตตจบใหม่ 
๓ พรรณิดา ได้ดี บัณฑิตตจบใหม่ 
๔ เจนจิรา สาหร่าย ประชาชนทั่วไป 
๕ ทศพล ปูชนีจันทรานนท์ ประชาชนทั่วไป 
๖ วิลาสินี แก้วกุลศรี ประชาชนทั่วไป 



๔ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลฝายหลวง 

๑ พรรษมน ขุนจ้อน ประชาชนทั่วไป 
๒ อนุชา วรพงษ์ไพบูลย์ ประชาชนทั่วไป 

๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่พูล 
๑ นัฐวัฒน์ ใจใส ประชาชนทั่วไป 

๖.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลศรีพนมมาศ 
๑ วิภาวี ทองเลิศ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ จิดาภา ภู่โต บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ธีรภัทร์ แย้มศรี ประชาชนทั่วไป 
๔ หทัยรัตน์ บุญนิล ประชาชนทั่วไป 
๕ ณฐพร พรมโพธิ์ ประชาชนทั่วไป 

๗.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลไผ่ล้อม 
1 ปิยะนาถ สนอยู่ ประชาชนทั่วไป 

๘.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลชัยจุมพล 
๑ สุวนันท์ สีตาล ประชาชนทั่วไป 
๒ ศิริลักษณ์ แว่นวิชัย ประชาชนทั่วไป 
๓ อนุชาติ นุ่มนวล ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอตรอน 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลวังแดง 

๑ อังคนางค์ ปัทมสังข์ ประชาชนทั่วไป 
๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหาดสองแคว 

๑ อวิรุทธ์ ชอบธรรม ประชาชนทั่วไป 
๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านแก่ง 

๑ กาญจนา คีรีศรี ประชาชนทั่วไป 
๒ จตุรงค์ มาติดต่อ ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอทองแสนขัน 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ 

๑ นิศารัตน์ ชัยพานิชย์ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ วัชริศ สุชาต ิ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ อรทัย สวนสวรรค์ ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลผักขวง 
๑ ปนัดดา สารเจริญ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ พิชญา อินทะ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ สุรีพร มั่นธรรม ประชาชนทั่วไป 



๕ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๔ อิสระ บุนา ประชาชนทั่วไป 
๕ จุฑารัตน์ อินทร์ถา ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ่อทอง 
๑ อริสรา ฝักฝ่าย บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ทัศนียา แจ่มใส บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ลักษิกา ดังดี บัณฑิตจบใหม่ 
๔ อาทิตย์ ชอบธรรม บัณฑิตจบใหม่ 
๕ เกษสุรินทร์ จูป่าแดด ประชาชนทั่วไป 
๖ จีรนันท์ ร่องสุวรรณ ประชาชนทั่วไป 
๗ นพรัตน์ คงทอง ประชาชนทั่วไป 
๘ รชานนท์ ขวัญอ่อน ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลป่าคาย 
๑ เบญจมาศ ฉัตรทอง ประชาชนทั่วไป 
๒ กนกพร แดงวังสโม ประชาชนทั่วไป 
๓ ปรารถนา บุญมีรักษ์ ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอท่าปลา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลน้ำหมัน 

1 สกาวรัตน์ สมปา บัณฑิตจบใหม่ 
2 อรณิชา ม่านแก้ว ประชาชนทั่วไป 
3 หยาดพิรุณ มูลสองแคว ประชาชนทั่วไป 
4 พิมพ์ผกา ชอบธรรม ประชาชนทั่วไป 
5 พาณิภัค ฤทธิ์เพ็ชร ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลจริม 
๑ ชนายุทธ์ ดีมี ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลท่าปลา 
๑ อภิชาติ แน่กลาง บัณฑิตจบใหม่ 
๒ สุมาลี บุญประเสริฐ ประชาชนทั่วไป 
๓ ชนนิกานต์ ปาคำมูล ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลผาเลือด 
๑ โสภาภรณ์ พิมโคตร บัณฑิตจบใหม่ 
๒ กรวิชญ์ มีทรัพย์ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ อรอนงค์ ปาด้วง บัณฑิตจบใหม่ 
๔ เกศรา มีภู่เพ็ง ประชาชนทั่วไป 
๕ ภาวนา จ๋อยทอง ประชาชนทั่วไป 
๖ อนันญา อ้นเจ๊ก ประชาชนทั่วไป 
๗ สุภัทรกุล สุภาไผ่ ประชาชนทั่วไป 



๖ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๘ เมษา ภูมิคอนสาร ประชาชนทั่วไป 

๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลร่วมจิต 
๑ เพชรรัตน์ แก้วมุข ประชาชนทั่วไป 

๖.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหาดล้า 
๑ อรทัย เกิดธูป ประชาชนทั่วไป 
๒ กมลวรรณ เนื่องพืช ประชาชนทั่วไป 
๓ พรนัชชา รุ่งโรจน์ ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอน้ำปาด 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลเด่นเหล็ก 

๑ ศวิตา สอนสี บัณฑิตจบใหม่ 
๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลท่าแฝก 

๑ วิรวรรณ มีสมบูรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลน้ำไผ่ 

๑ พันธกานต์ ยอดสุวรรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ธัญญาภรณ์ แก้วดี บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ศิริรัตน์ คำโสภา บัณฑิตจบใหม่ 
๔ วริศราภรณ์ อ่วมสิงห์ บัณฑิตจบใหม่ 
๕ อนุพงษ์ จันทร์ทาบ บัณฑิตจบใหม่ 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแสนตอ 
๑ นภัสสร ทองมา บัณฑิตจบใหม่ 
๒ สุวิมล แก้วบ้านฝาย ประชาชนทั่วไป 
๓ ยศธนชัย มาตรวังแสง ประชาชนทั่วไป 
๔ ชิตวร เมืองราม ประชาชนทั่วไป 

๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลห้วยมุ่น 
๑ ณัฐธิดา พุฒแพง บัณฑิตจบใหม่ 
๒ นัฐรุจา ฉันทนิช บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ภานุมาส มาซิว บัณฑิตจบใหม่ 
๔ วีรภัทร พาโทน บัณฑิตจบใหม่ 
๕ ศิราณี แจ่มใส ประชาชนทั่วไป 
๖ สุนิศา พุทธา ประชาชนทั่วไป 
๗ เมธาพร มีสอน ประชาชนทั่วไป 
๘ ปณิดา ปันน้อย ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 



๗ 

 

อำเภอบ้านโคก 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ่อเบี้ย 
๑ ชนัญชิดา เอ็บมูล บัณฑิตจบใหม่ 
๒ พรธีรา สมปานวัง บัณฑิตจบใหม่ 
๓ พรนภา ยาต่อ บัณฑิตจบใหม่ 
๔ ไพรินทร์ อนุอัน บัณฑิตจบใหม่ 
๕ ฉัตรชัย กิจเจริญ ประชาชนทั่วไป 
๖ ปัญญาพร  มีปล้อง ประชาชนทั่วไป 
๗ วิชัยชาญ ขัตรมงคลชัย ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น 
๑ วิภารัตน์ แก้วจันทร์ ประชาชนทั่วไป 
๒ กรกฎ พิมพ์น้อย ประชาชนทั่วไป 
๓ กานต์พิชชา ปาดี ประชาชนทั่วไป 
๔ สุกัญญา อุตยะราช ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนาขุม 
๑ โยษิตา เดือนแจ่ม ประชาชนทั่วไป 
๒ ทิวาพร หอมอ่อน ประชาชนทั่วไป 
๓ ลลิดาภรณ์ ขันลา ประชาชนทั่วไป 
๔ มณียา สาแสง ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอพิชัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลคอรุม 

๑ ธัญญารัตน์ เสริฐสาย ประชาชนทั่วไป 
๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลท่ามะเฟือง 

๑ สุพัตรา ปินตามูล ประชาชนทั่วไป 
๒ จิดาภา กาธาตุ ประชาชนทั่วไป 
๓ ปรางค์ขวัญ มันกระโทก ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลท่าสัก 
๑ อารียา คณารักษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ภัททากร สุทธิสมณ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ อารี มีนาค ประชาชนทั่วไป 
๔ พรรณี เพชรรุ่ง ประชาชนทั่วไป 
๕ ภิญโญ ทองคำ ประชาชนทั่วไป 
๖ ธัญธิตา วงค์ทองตี ประชาชนทั่วไป 
๗ ปรารถนา บางตา ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลในเมือง 
๑ อินทิมาพร อินทิม บัณฑิตจบใหม่ 



๘ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๒ ทัศนีย์ เชื้อทอง บัณฑิตจบใหม่ 
๓ นารีรัตน์ วงค์หล่ำ บัณฑิตจบใหม่ 
๔ ชนกภรณ์ ภูมิรักษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๕ จริยา คละจิตร ประชาชนทั่วไป 
๖ ปรารถนา อ่อนศรี ประชาชนทั่วไป 

๕.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านดารา 
๑ อารยา พูนม่วง บัณฑิตจบใหม่ 
๒ กัญญารัตน์ เอ่ียมปู่ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ชลธิชา ถมอินทร์ บัณฑิตจบใหม่ 
๔ นีลรญา ลักษณะยศ บัณฑิตจบใหม่ 
๕ มยุรี บัวเผื่อน ประชาชนทั่วไป 
๖ ชนิษฐา ดิษฐขำ ประชาชนทั่วไป 
๗ ณัฐธิชา โคทอง ประชาชนทั่วไป 
๘ พรพิพัฒน์ ทิบำรุง ประชาชนทั่วไป 

๖.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลพญาแมน 
๑ สยาม คำสวน บัณฑิตจบใหม่ 
๒ นวลสิริ จงรักษ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ปทิตตา ศรีธรรมศักดิ์ บัณฑิตจบใหม่ 
๔ ธนกฤต ดีก่อผล ประชาชนทั่วไป 
๕ ศิริลักษณ์ ทองสาย ประชาชนทั่วไป 
๖ กัญญารัตน์ บุญยัง ประชาชนทั่วไป 
๗ อมรรัตน์ ทองแพง ประชาชนทั่วไป 

๗.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลไร่อ้อย 
๑ สกุลรัตน์ มะลังศรี บัณฑิตจบใหม่ 
๒ สุภาพร อ่องสำริด บัณฑิตจบใหม่ 
๓ กนกวรรณ ทรัพย์เกิด บัณฑิตจบใหม่ 
๔ กาญจนา บางสิงห์ บัณฑิตจบใหม่ 
๕ หยาดฝน ม่วงรักษ์ ประชาชนทั่วไป 

๘.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในตำบลบ้านโคน 
๑ สุทธิพงษ์ ติ๊บธง บัณฑิตจบใหม่ 
๒ นุชนาฎ จันทร์ดี บัณฑิตจบใหม่ 
๓ แพรววนิด บุญยุภู บัณฑิตจบใหม่ 
๔ ธีระสิทธิ์ ชวยกระจ่าง บัณฑิตจบใหม่ 
๕ ดนุพล หนุนจันทร์ ประชาชนทั่วไป 
๖ ธนพล สอนตน ประชาชนทั่วไป 
๗ วันทนีย์ วรญา ประชาชนทั่วไป 

๙.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนายาง 
๑ นิรุด จันทรเติมต่อ ประชาชนทั่วไป 



๙ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๒ พนมวรรณ เชื้อโตเติม ประชาชนทั่วไป 
๓ พยอม คงตั้ง ประชาชนทั่วไป 
๔ สามารถ เรือนอุไร ประชาชนทั่วไป 

๑๐.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนาอิน 
๑ น้ำทิพย์ มีสุข บัณฑิตจบใหม่ 

๑๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านหม้อ 
๑ ธนา กล้าถิ่นดง ประชาชนทั่วไป 
๒ อรอนงค์ รอดคง ประชาชนทั่วไป 
๓ วรรณภา โสภา ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอฟากท่า 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลสองคอน 

๑ นันทพงศ์ มูลคำ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ณัฐณิชา แก้วฟอง บัณฑิตจบใหม่ 
๓ ธีรวัฒน์ อินวรรณ์ บัณฑิตจบใหม่ 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านเสี้ยว 
๑ ณัฐวุฒิ ตลับเพ็ชร บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ลภัสธร เมืองศรีสุข ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลฟากท่า 
๑ ศรสวรรค์   แสงสุวรรณ ประชาชนทั่วไป 
๒ นพวรรณ สีหาวงษ์ ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลสองห้อง 
๑ นนทกร  ง้าวยศ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ อมฤตา เสาร์เพ็ง บัณฑิตจบใหม่ 
๓ นงค์เยาว์  ทาต่อย ประชาชนทั่วไป 
๔ วัชรี จันทร์เติบ ประชาชนทั่วไป 
๕ วิภาพรรณ ตะบุตร ประชาชนทั่วไป 

 
จังหวัดแพร่  

อำเภอเมืองแพร่ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลเหมืองหม้อ 
๑ ธนกร ขันคำนันต๊ะ ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอเด่นชัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่จั๊วะ 



๑๐ 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑ พงศธร ดวงตาดำ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ณัฐวรรธน์ ชวูงศ์วรพินิจ ประชาชนทั่วไป 
๓ ปริยานุช วงค์ถ่ิน ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลไทรย้อย 
๑ จรูญลักษณ์ นาคถนอม ประชาชนทั่วไป 

๓.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ 
๑ ธรรม์ธวัช  บุญอภิบาล ประชาชนทั่วไป 
๒ สุเมธ  ปัณสุวรรณ ประชาชนทั่วไป 
๓ นิตสัย  ดีตันนา ประชาชนทั่วไป 

๔.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลปงป่าหวาย 
๑ ทัตติยา บุญบุตตะ บัณฑิตจบใหม่ 
๒ ธัญญลักษณ์ กึกก้อง บัณฑิตจบใหม่ 
๓ อรพิน แสนเสนาะ ประชาชนทั่วไป 
๔ เอกพงศ์   วงศ์รอบ ประชาชนทั่วไป 
๕ อำไพ จักรน้อย ประชาชนทั่วไป 
๖ นลินท์รัตน์ กวางประสิทธิ์ ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอร้องกวาง 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่ยางร้อง 

๑ สุพิชญา ไข่คำ ประชาชนทั่วไป 
๒ สมประสงค์ แต้มคม ประชาชนทั่วไป 

๒.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่ยางฮ่อ 
๑ จารุภา บุญกิตติพร ประชาชนทั่วไป 

 
จังหวัดน่าน 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลขุนน่าน 

๑ พรนภา แปงอุด ประชาชนทั่วไป 
 

อำเภอเมืองน่าน 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลถืมตอง 
๑ รุ้งตะวัน ขันทยศ ประชาชนทั่วไป 

 
 
 



๑๑ 

 

อำเภอภูเพียง 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลน้ำแก่น 
๑ อัครพงษ์  ญาติยศทะ ประชาชนทั่วไป 
๒ ณัฐวุฒิ  เชื้อสาร ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอสองแคว 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนาไร่หลวง 

๑ สร้อยสุดา ยอดโค้น บัณฑิตจบใหม่ 
๒ อรุณรัตน์ อินทะรังษี บัณฑิตจบใหม่ 
๓ สุมาลี แซ่ซ้ง บัณฑิตจบใหม่ 
๔ กฤติยากร พิสุราช ประชาชนทั่วไป 
๕ ลัดดาวัลย์  แซ่คำ ประชาชนทั่วไป 
๖ ปาณิสรา ทิงชิต ประชาชนทั่วไป 
๗ ธีรวัส ปุกคาม ประชาชนทั่วไป 

 
อำเภอปัว 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลเจดีย์ชัย 

๑ ชาญวิชญ์ ชราชิต ประชาชนทั่วไป 
 
จังหวัดสุโขทัย  

อำเภอกงไกรลาศ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 
๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลกง 

๑ สุกฤตา สิริพงศ์สถาพร ประชาชนทั่วไป 
 
จังหวัดตาก 

อำเภออุ้มผาง 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท 

๑.ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่จัน 
๑ อุทัยวรรณ ต๊ะกู่ ประชาชนทั่วไป 

         
 
 
 

 
 



๑๒ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู ้ผ่านการสัมภาษณ์ตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับฟังเทปบันทึกการปฐมนิเทศ ผู้รับจ้าง 
โครงการ U๒T for BCG (รอบที่ ๑)  ในเพจ facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในหัวข้อ “การ
ปฐมนิเทศ ผู้รับจ้าง โครงการ U๒T for BCG (รอบที่ ๑) วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
น.”เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติงานและ ขั้นตอนวิธีการส่งสัญญาจ้างให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป      

และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อและรายงานตัวกับผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM) ใน
แต่ละตำบลในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่กำหนด ตามรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
เพ่ือเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

              ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

 
 

 
 

 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE  
Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เพ่ือเข้ารับชมเทปบันทึกกจิกรรมปฐมนิเทศ 

ผู้ร่วมโครงการ U2T FOR BCG 

QR CODE  
ข้อมูลเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 



๑๓ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงานรายตำบล วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 

คณะครุศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 กำแพงเพชร ลานกระบือ บึงทับแรต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต 

1.ดร.ชลายุทธ  ครุฑเมือง 
(081-3797006) 
2.ดร.สรวิทช  เผ่าดี 

2 สุโขทัย กงไกรลาศ กง 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกง 

 
กลุ่มไลน์ ต.กง http://line.me/ti/g/fTavvFNnMQ 

1.ดร.วทัญญู ขลิบเงิน 
(081-3873150) 

3 สุโขทัย คีรีมาศ บ้านป้อม 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม 
 

กลุ่มไลน์ ต.บ้านป้อม กลุ่มนี้นะคะ 
https://line.me/R/ti/g/NN4v7p8DsS 

1.ดร.อรุชา  พ่ึงอินทร์ 
(082-6936619) 

4 อุตรดิตถ์ ท่าปลา น้ำหมัน 

ห้องประชุม ED-202 อาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
10.30 น. 

 
น้ำหมันเชิญเข้ากลุ่ม 

https://line.me/R/ti/g/MuIuPVtBKz 

1.ดร.บรรจง เชื้อเมือง
พาน 
(089-5803854) 



๑๔ 

 

คณะครุศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

5 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ่อเบี้ย 

 
Meeting ID : 958 0364 0105 

Passcode : 12345 

1.ดร.ศุภราภรณ์  ทองสุข
แก้ว 
(091-0265946) 
2.ดร.ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์ 

6 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ม่วงเจ็ดต้น 
เวลา 14:00 น - 17:00 น Join Zoom Meeting 

https://thairen.zoom.us/j/64589524454  

1.ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ 
(081-9714881) 
2.ดร.กิตติศักดิ์   เกิดโต 

7 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 

ห้องประชุม ED-206 อาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
10.30 น. 

 

1.ผศ.ทวีสิทธิ์   ปัญญายง 
(093-1309231) 
2.อาจารย์วานิสสา 
จันทรานุสรณ์ 

8 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพ้ี 
ห้องประชุม ED-202 อาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

10.30 น. 
1.ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน 
(097-9187987) 

https://thairen.zoom.us/j/64589524454


๑๕ 

 

คณะครุศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

2.อ.ฐิติมา   หิรัญรักษ์ 
(092-4441663) 

 

วิทยาลัยน่าน 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 น่าน เฉลิมพระเกียรติ  ห้วยโก๋น วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 

1. อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ 
(062-3105429) 
2. อ.พิภพ มณีจำนงค์ 
(062-3105429) 

2 น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 

1. อ.พิภพ มณีจำนงค์ 
(089-9067861) 
2. อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ 
(062-3105429) 
 

3 น่าน ภูเพียง น้ำเกี๋ยน วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 
1. อ.ภูดิท เรืองรอง 
(088-4050060) 



๑๖ 

 

วิทยาลัยน่าน 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

2. อ.กฤษดากร เพ็ชร
ดิษฐ์ 
(085-0197873) 

4 น่าน ภูเพียง น้ำแก่น วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 

1.ผศ.ดร. ปองขวัญ 
สร่างทุกข์ 
(062-2930065) 
2. อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติ
กุณพันธ์ 
(081-2978724) 

5 น่าน เมืองน่าน ถืมตอง วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 

1.อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติ
กุณพันธ์ 
(081-2978724) 
2. ผศ.ดร. ปองขวัญ 
สร่างทุกข์ 
(062-2930065) 

6 น่าน สองแคว นาไร่หลวง วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จ.น่าน 
1.อ.กฤษดากร เพ็ชร
ดิษฐ์ 
(085-0197873) 



๑๗ 

 

วิทยาลัยน่าน 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

2. อ.ภูดิท เรืองรอง 
(088-4050060) 

7 แพร่ เด่นชัย ปงป่าหวาย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) 

1. อ.ดร.พลกฤต รักจุล 
(081-4428791) 
2. อ.ภูดิท เรืองรอง 
(088-4050060) 

 
 
 



๑๘ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 แพร่ ร้องกวาง แม่ยางร้อง ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 

1.อาจารย์รวมพร  มาลา  
(088-2829452) 
2.ผศ.ธิดารัตน์  เหมือนเดชา  
(083-5182698) 

2 แพร่ ร้องกวาง แม่ยางฮ่อ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 

1.ผศ.สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ  
(061-2675252) 
2.อาจารย์ ดร.ธนเทพ  สุดแสง  
(092-0903939) 

3 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน น้ำพี้ 
FMS 401 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(เวลา 12.00-13.00 น.) 

1.ผศ.ดร.ศิริกานดา  แหยมคง  
(086-9594454) 
2.อาจารย์สยาม  เจติยานนท์  
(064-5649055) 



๑๙ 

 

4 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่านนาขาม 

FMS 307 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

1.ผศ.ศรีไพร  สกุลพันธ์  
(081-9724582) 
2.อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  คำพรม  
(086-0596684) 

5 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บ้านเกาะ 

ห้องวิทยุ 412 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ต.บ้านเกาะ เข้ากลุ่มไลน์ตามลิงก์นี้ 

https://line.me/R/ti/g/Yo5m-XpaBd 

1.ผศ.ดร.ศิริกาญจน์  ธรรมยัติวงศ์  
(065-8299353) 
2.อาจารย์ ดร.กุลยา  อุปพงษ์  
(086-3074742) 

6 อุตรดิตถ์ ลับแล ด่านแม่คำมัน 
FMS 401 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(เวลา 12.00-13.00 น.) 

1.อาจารย์สยาม  เจติยานนท์  
(064-5649055) 
2.อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง 
(086-9594454) 

7 อุตรดิตถ์ ลับแล ทุ่งยั้ง 
FMS304 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.ผศ.ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา  
(086-6751969) 
2.ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน  
(082-6558979) 



๒๐ 

 

8 อุตรดิตถ์ ลับแล นานกกก 
ห้องประชุม MBA ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.ผศ.ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์  
(066-1455414) 
2.อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์  
(086-2172516) 

9 อุตรดิตถ์ ลับแล ฝายหลวง 
ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อาจารย์สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร 
(081-8035952) 
2.อาจารย์วิไลวรรณ  ศรีหาตา 
(065-9165874) 

10 อุตรดิตถ์ ลับแล แม่พูล 
FMS305 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อาจารย์ ดร.วันธนา  สานุสทิธิ์ 
(086-3622494) 
2.อาจารย์วัชราภรณ์  อารีรัตนศักดิ์ 
(089-2696895) 

11 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ผักขวง 

FMS 307 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 

1.ผศ.ศรีไพร  สกุลพันธ์  
(081-9724582) 
2.อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  คำพรม  
(086-0596684) 



๒๑ 

 

12 อุตรดิตถ์ ลับแล ศรีพนมมาศ 
ห้องประชุม MBA ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.ผศ.ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์  
(066-1455414) 
2.อาจารย์รวมพร  มาลา  
(088-2829452) 

13 แพร่ เด่นชัย ห้วยไร่ ศูนย์วิทยาบริการจังหวัดแพร่ 

1.ผศ.สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ  
(061-2675252) 
2.อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 
(062-2939693) 

 



๒๒ 

 

คณะเกษตรศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 แพร่ เมืองแพร่ เหมืองหม้อ ห้องประชุม อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ 

1.อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ  
(096-8425551) 
2.นายอรรถพล วงทะนะ 
3.นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ 

2 อุตรดิตถ์ ตรอน น้ำอ่าง ห้องประชุม อบต.น้ำอ่าง 

1.อาจารย์ ดร. พัฒนา สมนิยาม  
(096-6651200) 
2.นายดำเนิน นันเขียว 
3.อาจารย์ ดร. วิมลฉัตร สมนิยาม 

3 อุตรดิตถ์ ตรอน วังแดง 

อบต.วังแดง 
 
 

https://line.me/ti/g/R7rpfRksoE 

1.ผศ. ดร. พจนีย์ แสงมณี  
(093-3246334) 
2.ผศ. ดร. พิชัย ใจกล้า 

4 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน บ่อทอง อบต.บ่อทอง 
1.อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข  
(090-4568358) 
2.ผศ.ดร. พิชัย ใจกล้า 

5 อุตรดิตถ์ บ้านโคก นาขุม 
อบต.นาขุม 

 
https://line.me/ti/g/_MC-vdkv7p 

1.ผศ. ดร. พจนีย์ แสงมณี  
(093-3246334) 
2.ผศ. ดร. พิชัย ใจกล้า 



๒๓ 

 

6 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ น้ำริด อบต.น้ำริด 
1.อาจารย์ ดร. ปริญญา บัญญัติ  
(095-6374958) 
2.อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ 

7 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด 

ห้องประชุม อบต.หาดกรวด 
 

ทต.หาดกรวด เข้าได้เลยครับ 
https://line.me/ti/g/GtefqOYLft  

1.อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์  
(087-2086970) 
2.นายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 น่าน เฉลิมพระเกียรติ  ขุนน่าน 
รายงานตัวออนไลน์ 

(ติดต่อ 0894608640) 

1.ผศ.ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง 
(0894608640) 
2.นางสาวสุกัญญา หมอนอิง 
(0882203485) 

2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา นางพญา องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา 

1.ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์  
(089-2125375) 
2.ดร.พุทธดี อุบลศุข  
(087-0536300) 

3 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ้านโคก 

ตึก ICIT ชั้น 1 ฝั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตำบลบ้านโคก เข้ากลุ่มไลน์น้ีครับ 
https://line.me/R/ti/g/i0sAa2zlCj 

1.อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ 
(0636687368) 
2.อาจารย์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ 
(0894398155) 

4 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า 

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร STA ชั้น1 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ลำรางทุ่งกะโล่ 
 

1.อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ 
(0819536198) 
2.อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ 
(0819736457) 
 



๒๕ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

 

5 อุตรดิตถ์ น้ำปาด เด่นเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก 
1.ดร.วรวุฒิ ธุวะคำ  
(083-0823601) 
2.อาจารย์ศศิธร สุขจิตต์ 

6 อุตรดิตถ์ น้ำปาด ท่าแฝก 
หอประชุมอเนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก 

1.ดร.กฤษณะ คำฟอง  
(093-1816226) 
2.ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ 

7 อุตรดิตถ์ น้ำปาด น้ำไผ ่
รายงานตัวออนไลน์ 

(ติดต่อ 087-0536300) 

1.ดร.พุทธดี อุบลศุข 
(087-0536300) 
2.ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ 

8 อุตรดิตถ์ น้ำปาด บ้านฝาย 
หอประชุมอเนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย 
 

1.ดร.เอมอร วันเอก  
(081-7859020) 
2.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์  



๒๖ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

 
 

9 อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ 
รายงานตัวออนไลน์ 

(ติดต่อ 085-5467056) 

1.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์ 
(085-5467056) 
2.ดร.เอมอร วันเอก 

10 อุตรดิตถ์ น้ำปาด ห้วยมุ่น 
หอประชุมอเนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น 

1.ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ  
(084-5045373) 
2.ดร.กฤษณะ คำฟอง 

11 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา 

ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 

 
https://line.me/R/ti/g/cpbDbdnGGj 

1.ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 
(0897044407) 
2.นางสาวโสภิณภา นันตา 
(0842060577) 



๒๗ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

 

12 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ แสนตอ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 

1.ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย 
(0897057016) 
2.ดร.กิตติวรรณ  จันทร์ฤทธิ์ 
(0818871251) 

13 อุตรดิตถ์ ฟากท่า สองคอน 

ที่ว่าการอำเภอฟากท่า  

 

1.นายกิติพงศ์ อุระวัตร 
0818676125 
2.อาจารย์จงรัก ดวงทอง 
0864406151 



๒๘ 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 อุตรดิตถ์ ตรอน ข่อยสูง 
ห้องประชุมแสงสว่าง  

(ติดอาคารสำนักงานคณบดีข้างสาธิต) 
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  

1.อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี 
(089-9534596) 
2.นาย สหชาติ  ยศปัญญา  
(เจ้าหน้าที่ อบต.ข่อยสูง) 

2 อุตรดิตถ์ ตรอน หาดสองแคว อาคารศูนย์นักท่องเที่ยว อบต.หาดสองแคว 

1.อ.มญชุดา สุพรจักร 
(091-4782577) 
2.นานทศพร ตรีพุฒ  
(เจ้าหน้าที่อบต.หาดสองแคว) 

3 อุตรดิตถ์ น้ำปาด น้ำไคร้ 
อาคาร 11 ห้องประชุมคณะ 1122 (ชั้น 2 ) 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.นานธวัชชัย เวฬุริยะ  
(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) 
2.ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี 
(084-2284532) 

4 อุตรดิตถ์ พิชัย คอรุม 
อาคารกองสวัสดิการ อบต.คอรุม 

เวลา 13.00 น. 

1.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง  
(081-5671323) 
2.นางนัยนา ศรีเลิศ  
(ผอ.กองสวัสดิการ ต.คอรุม) 

5 อุตรดิตถ์ ลับแล ไผ่ล้อม อาคาร 11 ห้องประชุมคณะ 1122 (ชั้น 2 ) 1.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีชุมพล  



๒๙ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ (088-7709188) 
2.ดร.พุทธินันทน์ ศรีบุญเรือง 

6 อุตรดิตถ์ พิชัย ท่ามะเฟือง 

 
อาคาร 7 ห้องประชุมศูนย์พระปกเกล้าฯ ชั้น1 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

1.อ.โอปอล์  รังสิมันตุชาตื 
(085-3625461) 
2.อ.ดร.วัชระ  แตงเทศ 

7 อุตรดิตถ์ พิชัย ท่าสัก 
อาคาร 7 ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อ.กนกวรรณ เกิดพิน  
(063-4592454) 
2.ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ 

8 อุตรดิตถ์ พิชัย ในเมือง 
อาคาร 11 ห้อง Co Space (ชั้น 1 ) 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล  
2.อ.กฤษฎา ตัสมา 
(081-8886679) 

9 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านดารา 
อาคาร 7 ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ 
(086-9321115) 
2.อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน 

10 อุตรดิตถ์ พิชัย พญาแมน 
อาคารกองสวัสดิการ อบต.คอรุม 

เวลา 13.00 น. 

1. อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท์ 
(090-9649588) 
2. อ.ชาริสร์ เสนาป่า 



๓๐ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

11 อุตรดิตถ์ พิชัย ไร่อ้อย 
อาคารหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติชั้น 1  

(หลังอาคาร11 ตึกสีแดง) 
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อ.อภินันท์  ปานเพชร 
(089-8398017) 
2.นางสาวกัญญาณัฐ  ปานเพชร 
(เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.ไร่อ้อย) 

12 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ งิ้วงาม 
อาคาร 11 ห้องประชุมคณะ 1122 (ชั้น 2 ) 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.อ.วรรณี ทองระย้า 
(096-6638369) 
2.กณิกนันท์  สิงห์สานิตย์ 

13 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ หาดงิ้ว ห้องประชุม อบต.หาดงิ้ว 
1. อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ 
(091-8397786) 
2.อ.ดร.จินทิมา ปกครอง 

14 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านโคน 
อาคาร 11 ห้อง Co Space (ชั้น 1 ) 

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1 ดร.นิชภา โมราถบ 
(086-9300401) 
2 อ.วิทยา สุขสา 

 



๓๑ 

 

URU ENGAGEMENT CLUSTER 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 ตาก อุ้มผาง แม่จัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

1.ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม 
0888344434 
2.นางสาวจีรภา ดามัง  
0895655156 

2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า บ้านเสี้ยว 

 
 

ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 
 
 
 

1.นายกิติพงศ์ อุระวัตร  
0818676125 
2.นางสาวจีรภา ดามัง  
0895655156 

3 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ฟากท่า 
ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 

 

1.นายกิติพงศ์ อุระวัตร 
0818676125 
2.นางสาวจีรภา ดามัง  
0895655156 



๓๒ 

 

4 อุตรดิตถ์ ฟากท่า สองห้อง 
ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 

 

1.นายกิติพงศ์ อุระวัตร
0818676125 
2.นางสาวจีรภา ดามัง  
0895655156 

5 อุตรดิตถ์ ตรอน บ้านแก่ง 

ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

1.อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย 
2. นายภูมิสิษฐ์ กมลงาม 
(085-4029011) 

6 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก 

ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

1.อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย 
2. นายภูมิสิษฐ์ กมลงาม(085-
4029011) 



๓๓ 

 

7 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน 

ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

1.อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย 
2. นายภูมิสิษฐ์ กมลงาม 
(085-4029011) 

8 แพร่ หนองม่วงไข่ ตำหนักธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม 
 1.ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 
(0865295596 ) 

9 อุตรดิตถ์ พิชัย นายาง องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง 
1.ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 
(0865295596 ) 

10 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่าน สำนักงาน สบน. (ข้างตึก ICIT) 
1.ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา 
2.ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ 

11 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ป่าคาย 
สำนักงาน UBI ชั้น 1 อาคารเรือนต้นสัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เวลา 15.00น 
1.อ.ธนวัตร จอมประเสริฐ 
(0817859678) 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 อุตรดิตถ์ ท่าปลา จริม ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 
1.ผศ.อภิศํกดิ์ พรหมฝาย 
(0898392717) 
2.ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง 

2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ท่าปลา ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 
1.อ.วรพล มะโนสร้อย  
(0841290902) 
2.รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 

3 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ผาเลือด 

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 
 
 
 
 
 

1.ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม 
(0966675951) 
2.ผศ.อภิศํกดิ์ พรหมฝาย 



๓๕ 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

 

4 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ร่วมจิต ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 
1.อ.นัฐพงษ์ เนินชัด    
(0897061506) 
2.อ.ยสินทินี เอมหยวก 

5 อุตรดิตถ์ ท่าปลา หาดล้า 

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 

 

1.อ.ยสินทินี เอมหยวก 
(0936926628) 
2.อ.ดร.อำนาจ  ตงติ๊บ 
 
 

6 อุตรดิตถ์ พิชัย นาอิน ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 

1.รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 
(0623105428) 
2.อ.ดร.สุริยา คำกุนะ 
 



๓๖ 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

7 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านหม้อ 

อบต.บ้านหม้อ 

 

1.ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง 
(0897654914) 
2.นางสาวเมยาวี  นวลแหยม 
เลขานุการนายก อบต.บ้านหม้อ 
(095-502-5018) 
 
 
 
 

8 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ถ้ำฉลอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(ให้นำคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลมาในวันรายงานด้วย) 

 

1.อ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญา
เจริญ (063 395 5198) 
2.นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์ 
3.นายภูวดล เพ็ญนาดี 

9 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา ห้อง EN201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.อ.ธีรศักดิ์ อุปการ  
(0819254751) 



๓๗ 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

 

10 อุตรดิตถ์ ลับแล ชัยจุมพล ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรอ. 
1.ผศ.ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง 
(0988049275) 
2.อ.วรพล มะโนสร้อย 

 
 



๓๘ 

 

ศูนย์วิทยบริการแพร่ 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 แพร่ ร้องกวาง ห้วยโรง ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) 

1.อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 
(0622939693) 
2.อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต 
3.ดร.ศุภสิน  ดีม ี

2 แพร่ เด่นชัย ไทรย้อย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) 

1.อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 
(0622939693) 
2.อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต 
3.ดร.ศุภสิน  ดีม ี

3 แพร่ เด่นชัย แม่จั๊วะ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) 

1.อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 
(0622939693) 
2.อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต 
3.ดร.ศุภสิน  ดีม ี

 
 



๓๙ 

 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานที่รายงานตัวเข้าทำงาน 
(วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565) 

PM ผู้ประสานงาน 

1 น่าน ปัว เจดีย์ชัย 
วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 อ.เวียงสา จ.น่าน 
1.อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว 
(081 284 7485) 

2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ขุนฝาง 

ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 อาคาร ICIT 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ไลน์กลุ่มขุนฝางค่ะ 
https://line.me/R/ti/g/_lIV5rwznN  

1.อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น 
(084 377 7337) 
2. นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า 
(081 972 4668) 

 
 

 

 


