
 
ประกาศสำนักวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 เรื่อง รายชื่อผูสมัครผานระบบออนไลนท่ีมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ) 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)  

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

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

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดใหมีการประกาศรับสมัครงานภายในโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) โดยสำนักวิชา 

การทองเที่ยว ไดรับมอบหมายใหดำเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ) ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการ สำนักวิชาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกฯ และ

ตรวจสอบขอมูลเสร็จ เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครผานระบบออนไลนที่มีสิทธิ์เขารับ     

การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ) ตามรายชื่อท่ีแนบทายประกาศนี้  
 

  ทั้งนี้  ใหผูที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เขารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ) ณ สำนักวิชาการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป และนำเอกสารหลักฐาน

บัตรประชาชนตัวจริง หลักฐานการศึกษามาดวย ผูไมเขาสอบตามวัน เวลาท่ีกำหนดจะถือวาสละสิทธิ ์

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

       
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญพัฒน) 

  คณบดีสำนักวิชาการทองเท่ียว ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 



     
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

สำนักวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 
ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว จฑุาทพิย ์ วิมลพันธุ ์ สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

2 นาย ฐิติพงษ ์ รัตนพรม ลงทะเบียน : เวลา 08.30 – 09.00 น. 

3 นาย ณฐ ม้าเพ็ญทม สัมภาษณ ์ : เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4 นาง ดารากร กลิ่นอวล สถานท่ี : ห้อง ปทท.4 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

5 นาย นวัตตะวนั เตชะ หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

6 นางสาว น้ำฝน หมื่นสิทธิ ์    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

7 นางสาว บุญญ์อธิศา ธนนทบ์ุญญาวัฒน ์    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

8 นางสาว เพ็ญจนัทร ์ ใจเที่ยง   

9 นางสาว ศิวะกร กาวีวงค ์   
10 นางสาว สุภาภรณ ์ กาวิน   
11 นาย สุรเชษฐ ์ ไชยพร   
12 นางสาว สุรภา เงินอยู่   
13 นางสาว สุริยาวด ี พรมปัญญา   
14 นาง กรรณิกา นาระตะ๊   
15 นางสาว วิญญา อินต๊ะ   
16 นางสาว อรุโณทัย ทิศปะละ   
17 นางสาว กนกวรรณ ขันแก้ว   
18 นางสาว โกสุมภ ์ ตุงคะบุร ี   
19 นาย กฤษณะ ชุมภู   
20 นางสาว จารุวรรณ นันทะชัย   
21 นาย จำลอง ลัวฟองฟ ู   
22 นาย นัธวัฒน ์ จี่เรือน   
23 นาย พลเอก สิทธิหล่อ   
24 นางสาว พชัรินทร ์ กันธา   
25 นาย พนมกร สรรเสริญบุญ   
26 นางสาว เสมอแข สิทธิหล่อ   
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ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 
ประเภทประชาชนทั่วไป 

27 นาง ระพพีรรณ ปัญญาวชิัย สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 

28 นาย วิพฒุ ิ จันทร์อ่อน ลงทะเบียน : เวลา 08.30 – 09.00 น. 

29 นางสาว ศศินา อินทสุข สัมภาษณ ์ : เวลา 09.00 – 12.00 น. 

30 นาง ศิริพร เมืองก้อนกาศ สถานท่ี : ห้อง ปทท.4 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

31 นางสาว ศิริพร สอนสุกอง หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

32 นางสาว สมฤทัย กลิ่นอวล    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

33 นางสาว อารียา ห้วยไชย    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

34 นางสาว กรวิภา พรหมสิทธิ์ สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

35 นางสาว ณชินนัทน ์ ทองลากาศ ลงทะเบียน : เวลา 08.30 – 09.00 น. 

36 นางสาว ประดับ คุณประทุม สัมภาษณ ์ : เวลา 09.00 – 12.00 น. 

37 นางสาว สุกันยา เถาเรือน สถานท่ี : ห้อง ปทท.5 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

38 นาย นิทัศน ์ ชาลีมุ้ย หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

39 นาย กิตติพงษ ์ ก้างยาง    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

40 นางสาว ขวัญเรือน ช่างเหล็ก    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

41 นางสาว ธิดารัตน ์ อิกำเหนิด   
42 นาย พสิษฐ ์ คำแปง   
43 นางสาว ศิริพร ต๊ะต้องใจ   
44 นาย อติพล ชุ่มมงคล   
45 นาย เอนก สุรินเปา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

สำนักวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 
ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 

ประเภทนักศึกษา 
1 นางสาว ทพิย์ภาว ี ธรรมนิยาม สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

2 นาย อเนชา ชัยยะรุ่งโรจน ์ ลงทะเบียน : เวลา 08.30 – 09.00 น. 

3 นางสาว เขมิกา คำแก่น สัมภาษณ ์ : เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4 นาย นพนนัท ์ เอ่ียมสะอาด สถานท่ี : ห้อง ปทท.5 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

5 นางสาว รุ่ง เพ็ญมานะศักดิ ์ หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

6 นาย ศรัณย ์ สมหวาน    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

7 นางสาว ชริญญา อุปรัตน์    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

8 นางสาว กชมน ราชศักดิ์   
9 นางสาว กัญญารัตน ์ ชัยวงศ ์   
10 นาย จักรพรรดิ สุภาวงค ์   
11 นาย พนาดร เข่ือนแก้ว   
12 นางสาว แสงคำ  กันทะ   
13 นางสาว พาวิลัย ใจยรัตน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

สำนักวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 
ประเภทบัณฑิต 

1 นางสาว เบญจวรรณ  เตปินใจ สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

2 นางสาว ภัทรนิญา สวัสด ี ลงทะเบียน : เวลา 12.30 – 13.00 น. 

3 นางสาว พชัรินทร์   คำรินไชย สัมภาษณ ์ : เวลา 13.00 – 16.00 น. 

4 นางสาว จฑุามาศ อินต๊ะวิชัย สถานท่ี : ห้อง ปทท.4 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

5 นาย สทิธารัตน ์ รัตนกาญจนากุล หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

6 นางสาว รินทร์ลภัส วงศ์เรียน    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

7 นางสาว สุมิตรา  อินทะนนิ    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

8 นางสาว กัณฐิกา คันธวิธูร   
9 นางสาว พนิดา ปาสาเนย ์   
10 นาย ไพชยนต ์ ทาศักดิ์   
11 นาย พีรพล จอมจันยวง   
12 นางสาว ทพิวรรณ ปัญญาอ่ินแก้ว   
13 นางสาว วรรณพร อินทะจักร์   
14 นางสาว พชัรพร ใจวังโลก   
15 นางสาว สุทธิดา หงษ์คำ   
16 นางสาว ธัญธิดา นาระตะ๊   
17 นาย สุภาพ จันทาพนู   
18 นางสาว ธัญวรัตม์ ละเอียด   
19 นางสาว กัญญาณ ี ใจธนะ   
20 นาย ศิริชาต ิ พิณพาทย ์   
21 นาย วิษณ ุ มะลิวัน   
22 นาย สนัติภาพ วรกุลพนา   
23 นาย วรพงษ์  พันธ ุ   
24 นางสาว จิราภรณ์ แก้วดำ   
25 นางสาว เนตพิสุทธิ์  ศรีทา   
26 นาย ปรัชญาพันธ ์ จิระยา   
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ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 
ประเภทบัณฑิต 

27 นางสาว พาวริณร ์ เพชรน้ำ สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

28 นางสาว ศศิกานต ์ ภู่สวัสดิ ์ ลงทะเบียน : เวลา 12.30 – 13.00 น. 

29 นางสาว สุดารัตน ์ หมื่นเร็ว สัมภาษณ ์ : เวลา 13.00 – 16.00 น. 

30 นางสาว เกตุวด ี บุญด ี สถานท่ี : ห้อง ปทท.4 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

31 นางสาว กันยากาญจน ์ พันวัน หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

32 นางสาว จิรประภา เทพรักษา    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

33 นางสาว ณัฐนร ี ชัยวุฒ ิ    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

34 นางสาว ปฏิมา  มงคลคล ี   
35 นางสาว พรทิพย ์ ปะย ี   
36 นางสาว รจนา  ทิศอุ่น   
37 นางสาว รัตนา  พันธ์รัตน ์ สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

38 นางสาว รุ่งนภา อินทราย ลงทะเบียน : เวลา 12.30 – 13.00 น. 

39 นางสาว ลลิตา หนูแท่น สัมภาษณ ์ : เวลา 13.00 – 16.00 น. 

40 นางสาว วรรณพร  แก้วรากมุข สถานท่ี : ห้อง ปทท.5 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

41 นางสาว วรรณิศา ดีวิเศษ หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

42 นาย ศรราม  นามแก้ว    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

43 นางสาว สุปราณี  ภิระบรรณ์    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

44 นางสาว สุภิพร ควรมี   
45 นาย สุริยา  แซ่ซ่ง   
46 นางสาว เยาวรัตน ์ เป็งดิบ   
47 นาย เอกราช แสนเครือคำ   
48 นางสาว ชลธชิา อ่อนเจริญ   
49 นางสาว ดารารัตน์  เดินเมือง   
50 นางสาว ธิดารัตน์    แก้วดำ   
51 นาย บุญญฤทธิ์  เกิดแก้ว   
52 นาย ปรีชา อินทร์บาล   
53 นางสาว พชรมน  มูลใจ   
54 นางสาว มนันย ์ ชูแก้ว   
55 นางสาว วลิดา  จาริเพ็ญ   
56 นางสาว ศิวพร อินเพย   
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ที่ ชื่อ - สกุล รายละเอียด 
ประเภทบัณฑิต 

57 นางสาว อัญรีย์ล ตาเมืองมูล สอบสัมภาษณ ์ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม  2564 

58 นาย อาชวิน อินทรสุวรรณ ลงทะเบียน : เวลา 12.30 – 13.00 น. 

59 นางสาว สิริกาญจน ์ ดีนา สัมภาษณ ์ : เวลา 13.00 – 16.00 น. 

60 นางสาว กนกวรรณ ก๋องวงค์ สถานท่ี : ห้อง ปทท.5 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

61 นาย จิรกิตติ์  เผ่าพงษ ์ หมาเหต ุ : 1. การแต่งกายชุดสภุาพ สวมหน้ากากอนามัย 

62 นางสาว นฤมล  แก้วปวงคำ    2. หากท่านไม่สามารถมาตามวนั เวลา ที่ระบ ุ

63 นางสาว นุชจารีย ์ ปาจีคำ    ข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิสัมภาษณ์งาน 

64 นางสาว มนัสนันทน์ ขวาเมืองพาน   
65 นางสาว สุวัชรีภรณ ์ จิตใจ   
66 นาย จรัสวรรณ ฝั้นลาพิงค ์   
67 นาย จารุกิตติ์ ยิ่งสมบูรณช์ัย   
68 นาย ชัยวัฒน ์ ญะเมืองมอญ   
69 นางสาว นัฐธิดา ม่วงสุข   
70 นาย พีรายุทธ์  ยมนา   
71 นางสาว ศศิภาน จันแปงเงนิ   
72 นาย อัฐพงษ์  ธิยะคำ   

 
 

 

 


