
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

......................................... 
 

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ  เพื่อ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนพังงาได้แก่ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด ต าบลเหมาะ 
อ าเภอกะปง  และต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) นั้น 

วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

    ปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้ 

ข) ก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 

   - ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

วิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ 

สอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ 
ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน) 

- โดยการสอบข้อเขียน 

๑)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลโคกเจริญ        
อ.ทับปุด จ.พังงา 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประสาทอนุปริญญา อาคารศูนย์วิทยาบริการ(ชั้น๒)  
วิทยาลัยชุมชนพังงา หมู่ ๖ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 

๒)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลเหมาะ อ.กะปง       
จ.พังงา 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม โรงเรียนกะปงพิทยาคม ต.เหมาะ อ.กะปง      
จ.พังงา 

๓)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลคึกคัก             
อ.ตะกั่วป่า    จ.พังงา 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาอ าเภอตะกั่วป่า 
ถนนราษฎร์บ ารุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

ปากกาลูกลื่น 

 



๒ 

วิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ 

การสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

- โดยการสอบสัมภาษณ์ 

๑)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลโคกเจริญ        
อ.ทับปุด  จ.พังงา 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์วิทยาบริการ(ชั้น๑) วิทยาลัย
ชุมชนพังงา หมู่ ๖ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 

๒)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลเหมาะ อ.กะปง       
จ.พังงา 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนกะปงพิทยาคม ต.เหมาะ อ.กะปง      
จ.พังงา 

๓)ผู้สมัครสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ต าบลคึกคัก              
อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาอ าเภอตะกั่วป่า 
ถนนราษฎร์บ ารุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

 

ค) ระเบียบเกี่ยวการประเมินสมรรถนะ 

 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

 ๑. แต่งกายให้สุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน 

 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

 ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบอาจจะไม่อนุญาตเข้ารับการสอบก็ได้ 

 ๔. ต้องปฏิบัติตามมาตรการของวิทยาลัยชุมชนพังงาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาในการสอบ 

 ๕. การเข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้ 

  ๕.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

  ๕.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

  ๕.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบอย่างเคร่งครัด 

  ๕.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 

 



  ๓ 

  ๕.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

  ๕.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่จะ
ไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบนั้น 

  ๕.๗ เขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
เฉพาะในที่ท่ีก าหนดเท่านั้น 

  ๕.๘ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการ
สอบ 

  ๕.๙ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

  ๕.๑๐ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบ จะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะอนุญาตเท่านั้น 

  ๕.๑๑ เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ ต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

  ๕.๑๒ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

  ๕.๑๓ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้ 

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต 
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้ 

ง) การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 เนื่องด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มี
หนังสือที่ อว ๐๒๓๖/ว ๑๕๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจ้างงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในส่วนการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ต าบล
ละ ๒ คน เพ่ือจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่ง สป.อว.อยู่
ระหว่างการด าเนินการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ ใช้ (ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนพังงา จะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 

 ๑. ประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ต าบลละ ๑๘ อัตรา ประกอบด้วย 

  ๑.๑ นักวิชาการศึกษา ต าบลละ ๘ อัตรา  รวม ๓ ต าบล ๒๔ อัตรา 

  ๑.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าบลละ ๕ อัตรา รวม ๓ ต าบล ๑๕ อัตรา 

  ๑.๓ นักศึกษา ต าบลละ ๕ อัตรา รวม ๓ ต าบล ๑๕ อัตรา 

  ๑.๔ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน จะเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 



๔ 

 ๒. เกณฑ์การประเมิน  ใช้คะแนน ๒ ส่วนรวมกัน โดยผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
รวมทั้ง ๒ ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม ได้
คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ของคะแนนเต็ม 

 ๓. ส ำหรับในส่วนกำรจ้ำงงำนบัณฑิตจบใหม่ ต ำบลละ ๒ อัตรำ รวม ๓ ต ำบล ๖ อัตรำ  เพื่อ
จัดท ำข้อมูลรำชกำรในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) วิทยำลัยชุมชนพังงำจะ
ด ำเนินกำรรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกำศรำยชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรประเมิน เม่ือมีหนังสือสั่งกำรจำก
ส ำนักปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ด ำเนินกำรได้ 

 จ) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพังงา ส าหรับบัณฑิตจบใหม่
(นักวิชาการศึกษา) ประชาชนทั่วไป(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) และนักศึกษา เป็นดังต่อไปนี้ 

ภารกิจ จ านวนอัตรา 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ในการวางแผน
และตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทางและงบประมาณ
สนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลของ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย) 

๑) จ้างงานนักศึกษา จ านวน ๒ อัตรา 

๒) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๑ อัตรา 

๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และโรคระบาดใหม่ การ
เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการ
รักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับ
สภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของ
โรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการ
ระบาดในพื้นที่)(ร่วมกับสบศ.) 

๑) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๑ อัตรา 

๒) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา 

๓) การจ้างงานเพ่ือยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการ
ท่องเที่ยว การบริการชุมชน หรือการเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน
ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๑) จ้างงานนักศึกษา จ านวน ๒ อัตรา 

๒) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒ อัตรา 

๓) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 

๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๑) จ้างงานนักศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 

๒) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒ อัตรา 

๓) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน๑ อัตรา 

๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๑) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒ อัตรา 

๒) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 



๕ 

 วิทยาลัยชุมชนพังงา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษา
ตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง   อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ อ.ทับปุด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหมาะ อ.กะปง เทศบาลต าบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
www.pngcc.ac.th      

 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

     
ลงชื่อ......................... .............................. 

     ( นายจ ารัส  ขนาดผล ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pngcc.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ๑.๑ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
  ๑.๑.๑ นักวชิาการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวรติรัตน์  ฉิมสะอาด 
๒ นายอ าพล  ชูวงศ์ 
๓ นางสาวกาญฐิมา  คาวิจิตร 
๔ นายสุกฤษณ์  บัวพันธ์ 
๕ นายปิยะภัณฑ์  เลิศกอบกุล 
๖ นางสาวธัญญรัตน์  ทองเจิม 
๗ นางสาวสตรีรัตน์  ทองค า 
๘ นางสาวรติมา  รัตนกุล 
๙ นายเอาดีย์  หวันเมือง 

๑๐ นางสาววารุณี  คลองรั้ว 
๑๑ นางสาวนาดียา  กะมินสิน 
๑๒ นางสาวอัมราภรณ์  ทองเจิม 
๑๓ นางสาวเปรมฤดี  พิทักษ์ 
๑๔ นายกฤษณพงศ์  แซ่แต้ 
๑๕ นางสาวมาลินี  หอมหวน 
๑๖ นายรัชพล  พิมลศรี 
๑๗ นายคงกฤช  จีนเจือ 
๑๘ นายสัณฐิติ  มธุรส 
๑๙ นางสาวสุไนลา หลานหาด 
๒๐ นายสถาพร  มงคลบุตร 
๒๑ นางสาวพิชญา  สุวรรณมณี 
๒๒ นางสาวภัทรภรณ์  โลมะพิเศษย ์
๒๓ นางสาวภัทราพร  อินฉ้วน 
๒๔ นายยุทธการ  ด าค า 
๒๕ นางสาวชุติมา  ราชาวนา 
๒๖ นางสาวธิดาวรรณ  ทองมีชู 
๒๗ นายสิทธิพร  เจอะแก้ว 
๒๘ นางสาวภัทรติญา ฉายาชวลิต 
๒๙ นางสาวบุษรา สมใหญ่ 
๓๐ นางสาวนุสบา  หอมหวน 
๓๑ นางสาวนิสารัตน์  สนใจจิตร์ 
๓๒ นางสาวชญาณี  ทิพย์ศรีนิมิต 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๓๓ นางสาวผกามาศ  มณี 
๓๔ นางสาวบุญอนันต์  บุณรักษ์ 
๓๕ นางสาวปัทมาภรณ์  ด าค า 
๓๖ นางสาวสุรีรัตน์  โคกโพธิ์ 
๓๗ นางสาววิลาวรรณ  แก้วประกอบ 
๓๘ นางสาวปาลิดา สมุดสารัญ 
๓๙ นางสาวปัณณิกา ศรีรักษ์ 
๔๐ นางสาวอลิสา  ธัญยุภักดิ์ 
๔๑ นางสาวนวลจันทร์  แซ่ลิ้ม 

 
  ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นายวัชรินทร์  แซ่เตียง 
๒ นางสาววิลาวัณย์  พุทธพงศ์ 
๓ นางสาวณัฐกานต์  หมินหมัน 
๔ นางสาว นันทิศา  เพชรสีทอง 
๕ นางสาวพรวดี  วัชการ 
๖ นางสาวหทัยชนก  นิรัญชล 
๗ นางสาวสาลินี  เริงจิตร 
๘ นางสาวจีรณา  คงแก้ว 
๙ นางสาวจีรนันท์  ศรีบริบูรณ์ 

๑๐ นางสาวภัชริดา รุ่งช ู
๑๑ นายคมเพชร  อารมย์ชื่น 
๑๒ นางเกศรา  อารมย์ชื่น 
๑๓ นางสาวศรัญญา  หอมหวล 
๑๔ นางสาวสาริยา  หอมหวน 
๑๕ นางสายสุนีย์  ขาวเอี่ยม 
๑๖ นางสาวศิริจิตร  ทัดแก้ว 
๑๗ นางสาวเรวดี  บุญมา 
๑๘ นางสาวอาทิตยา  เจอะแก้ว 
๑๙ นางสาววาริน  โททอง 
๒๐ นางสาวปิยะณัฐ  ศรีนาค 
๒๑ นางสาวขวัญตา  เอียดเกลี้ยง 
๒๒ นางสาวเสาวรีย์  จาปรัง 
๒๓ นางสาวสมปอง  นาถมทอง 
๒๔ นางสาวแสงพธู  แอหลัง 
๒๕ นางสาวศศิประภา  ศรีโค 
๒๖ นายรณชัย  ภู่ทอง 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๒๗ นายอนวรรษ ค าค า 
๒๘ นางสาวกาญจนา  ทองสงฆ์ 
๒๙ นางสาวอรอุมา  พร้อมเพรียง 
๓๐ นางสาวกาญจนา สังสันต์ 
๓๑ นางสาววันเพ็ญ  ประกอบแสง 
๓๒ นางสาวชรินรัตน์  สังคชาติ 
๓๓ นางสาวสุมณฑา  ปฏิมมิล 
๓๔ นางสาวมาริษา  สะอาด 
๓๕ นางสาวศิศนันท์ ประกอบทรัพย์ 
๓๖ นางสาวจารุวรรณ  ผลอินทร์ 
๓๗ นางสาวนรีรัตน์  นันทการ 
๓๘ นางสาวจิดาภา สวนรักษา 
๓๙ นายวิกรม  บัวพันธ์ 

   
  ๑.๑.๓ นักศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวอัสมา  จ าเนียร 
๒ นางสาวอินทุรัตน์  ชูสมบัติ 
๓ นายธรรมรัต  ศรีรอดภัย 
๔ นายพรชัย  ประมูลทรัพย์ 
๕ นาวสาวธีรนันท์  กล่ ามาศ 

 
 ๑.๒ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
  ๑.๒.๑ นักวชิาการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวจันทิมา อังสานาม 
๒ นางสาวสโรชา โกยดุลย์ 
๓ นายธวัชชัย ตันติวุฒินันท์ 
๔ นางสาวชาลิสา ชูปาน 
๕ นางสาวหัสยาภรณ์ เกษีสม 
๖ นางสาวสุดารัตน์ เผือกยาน 
๗ นางสาวชนิกานต์ บ ารุงผล 
๘ นายกฤตภัค วงศรัตนาวุธ 
๙ นางสาวณัชชาภรณ์ คมสัน 

๑๐ นางสาวอัญชัน บุบผาเต 
๑๑ นางสาวปรียาภรณ์ สร้างเหมาะ 
๑๒ นางสาวพรนภัส ทองสุข 
๑๓ นางสาวชมพูนุช ทองมาก 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑๔ นางสาวพิมลพรรณ จีนกิ๊ด 
๑๕ นางสาวรุ่งนภา โสมจันทร์ 
๑๖ นายชัยพงศ์ ราชัย 
๑๗ นางสาวโสรยา นาดี 
๑๘ นางสาวอภิชญา มิตรวงศ์ 
๑๙ นางสาวศิริรัตน์ ทองมาก 
๒๐ นางสาวณัฏฐนิช  แจ่มฟุ้ง 
๒๑ นางสาวจันทร์ทิพย์ เที่ยงธรรม 
๒๒ นางสาวปวีณา ศรีรักษา 
๒๓ นางสาวนวลอนงค์ เกตุแก้ว 
๒๔ นางสาวกนกวรรณ สีสวย 
๒๕ นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณ์นาม 
๒๖ นายกิตติพงศ์ พลสวัสดิ์ 
๒๗ นางสาวสุจิตรา ศรีประดับ 

 
  ๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวศุรดาภัทร เอียบสกุล 
๒ นายณัฐพงษ์ ไกรวงศ์ 
๓ นางสาวสุวิษา บุญเหลือ 
๔ นางสาวปานัดดา กาหลง 
๕ นางสาวเยาวดี เมืองเบี้ย 
๖ นางสาวภคินี ยังเจ็ก 
๗ นางสาวณัฐพร ทองรักษ์ 
๘ นางสาวอมรรัตน์ เอียบสร้างก้ี 
๙ นางสาวจุไรรัตน์ แก้วปั้นพงษ์ 

๑๐ นางสาวอรอุมา คงประดับ 
๑๑ นายธนสรณ์ โรมินทร์ 
๑๒ นางสาวอชิรญา แม่นสิน 
๑๓ นางสาวกชมน แจ่มฟุ้ง 
๑๔ นางสาวสุพรรณษา อ่อนสุวรรณ 
๑๕ นายปิยะวุฒิ สุวรรณาคม 
๑๖ นางสาวพาณิภัค ศักดิ์สิงห์ 
๑๗ นางจอมขวัญ ใจหลัก 
๑๘ นางสาวกัลยาวรรณ ธานีรัตน์ 
๑๙ นายพัทดี รักสีทอง 
๒๐ นางสาวศิริพร คงเนียม 
๒๑ นางสาวอักษราภัค อภิญญาณัฐฐา 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๒๒ นางสาวสุรางคนา ทวีธัญญ์ 
๒๓ นายหมวดวิทย์ สู้เหล็ก 
๒๔ นางสาววิลาวัลย์ ผกาพรหม 
๒๕ นางสาวปัทมาวดี อมโร 

 
  ๑.๒.๓ นักศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวอังษณา แก้วประดิษฐ์ 
๒ นางสาววิลาวรรณ ใจดี   
๓ นางสาวสุขุมาลย์ ทองสุข 
๔ นางสาวภรัณยา คุระดวง 

 
 ๑.๓ ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
  ๑.๓.๑ นักวชิาการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางสาวศยามล  รวบรัด 
๒ นายสิรวิชญ์ เกลี้ยงเกิด 
๓ นางสาวปรารถนา โลหกุล 
๔ นางสาวสุทธิดา  แตงอิน 
๕ นางสาวพัชรีกรณ์ สงวนวงศ์ 
๖ นางสาวขวัญตา บุตรน้ าเพ็ชร 
๗ นางสาวนันท์สินี  คงเมือง 
๘ นางสาวผกามาส ศุภโกวิทย์ 
๙ นางสาวพิชชาภรณ์ รักบ ารุง 

๑๐ นางสาวกมลณัฐ ศรีวุ่น 
๑๑ นางลภัส ลัพธลักษ์ 
๑๒ นางสาวหนึ่งฤทัย มุ่ยสมั่น 
๑๓ นางสาวปัจฉิมา  วิโรจนะ 
๑๔ นางสาวสุกัญญา ปัญญาดี 
๑๕ นางสาวจิรัชยา ทองลิ้ม 
๑๖ นางสาวบุนฑริกา ปัตตลอด 
๑๗ นางสาวกนกรัตน์  ด ารัตนมณี 
๑๘ นางสาวกมลชนก แสนพล 
๑๙ นางสาวบุษกร  สาระสุข 
๒๐ นายธนวิชญ์ ชูเหล็ก 
๒๑ นางสาวสุพัตรา รัตนพลที 
๒๒ นายฉลองชัย ก่อสุวรรณ 
๒๓ นางสาวชนิดา เกิดสุวรรณ์ 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๒๔ นางสาวสิริกาญจน์  สุพรรณพงศ์ 
๒๕ นางสาวแคทรีดา ยะนาย 
๒๖ นายไกรสร พัทกอ 

 
  ๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
๑ นางณัฐฎาพัชร์  ผลาพฤกษ์ 
๒ นางสาวมุกดา  นวลศรี 
๓ นายศิริพงษ์ สุมาลี 
๔ นางสาวพุทธิพา  สาแรก 
๕ นางสาวจันทรา สุทธิการ 
๖ นางสาวธันยนันท์  โรจนสารัมภกิจ 
๗ นายขจรวิทย์  ดอมไธสง 
๘ นางสาวดวงใจ  เมืองใหม่ 
๙ นางสาวกุลภรณ์ อินอารีย์ 

๑๐ นางสาวจิราวรรณ อวยชัย 
๑๑ นางสาวอมรรัตน์ มากธันญา 
๑๒ นางสาวจุฑารัตน์  แสงไฟ 
๑๓ นางสาวทิพวรรณ ศรีสุวรรณ 
๑๔ นางสาวสร้อยฟ้า ชูชีพ   
๑๕ นางสาวประไพ ไชยราบ 
๑๖ นางสาวณัฐธิดา ยอดสร้อย 
๑๗ นางสาวมณฑาทิพย์ สกานนท์ 
๑๘ นางสาวอาทิตา เหมรา 
๑๙ นางสาวสุจิตราภรณ์ ดิเส็ม 
๒๐ นางสาวจริยา นพฤทธิ์ 
๒๑ นางสาวฐิติวรรณ ทองวิจิตร 
๒๒ นางสาวอภิสรา  แซ่ภู่ 
๒๓ นายสิทธิโชค ชนะภัย 

 
  ๑.๓.๓ นักศึกษา 
   ไม่มีผู้สมัคร 
 
 
 
 
 



๒. หนังสือสั่งการจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง
ในการจ้างงานฯ 

 


