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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกใหเปนลูกจางในโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง นาน เชียงใหม และปทุมธานี และไดประกาศขยาย
เวลารับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกใหเปนลูกจางในโครงการฯ ดังกลาว ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัดนี้
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน และการสัมภาษณผูสมัครไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ใหเปนลูกจางโครงการฯ ตามเอกสารแนบทาย  
 ท้ังนี้อางถึงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 
0236/ ว 37 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 แจงการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ โดยใหมหาวิทยาลัยปรับแผนดําเนินการโครงการดังกลาว เปนตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 
เปนตนไป  
 โดยผูท่ีผานการคัดเลือกจักตองยืนยันสิทธิ์การเปนลูกจางโครงการฯ ผานระบบ ภายในวันท่ี 4 
มกราคม 256๔ เวลา 16.00 น. โดยการสแกนคิวอารโคดทายประกาศนี้ หากไมมีการยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลา
ดังกลาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะถือวาผูผานการคัดเลือกผูนั้นสละสิทธิ์ และเปดรับสมัครงานใหมใน
ตําแหนงท่ีวางลง หากมีขอสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี trungnap@staff.tu.ac.th 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒8 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
                                                 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 
สแกนเพ่ือยืนยันสิทธ์ิการเปนลูกจาง 

โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  



๒ 
 

 
 

ตารางสรุปจํานวนผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 
ลําดับท่ี  

 
พ้ืนท่ีตําบล 

 
อําเภอ 

 
จังหวัด 

ประเภทลูกจางโครงการ 
ประชาชน 

ท่ัวไป 
สํารอง

ประชาชนท่ัวไป 
บัณฑิตจบ

ใหม 
สํารองบัณฑิต

จบใหม 
นักศึกษา  สํารอง 

นักศึกษา 
1 ดอยแกว จอมทอง  เชียงใหม 5 2 10 2 3 - 
2 บานแปะ จอมทอง  เชียงใหม 3 - 10 - 1 - 
3 แมสอย จอมทอง  เชียงใหม 5 - 10 - 4 - 
4 สบเตีย๊ะ จอมทอง  เชียงใหม 5 - 10 2 - - 
5 แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม 5 2 10 2 5 - 
6 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม 5 - 10 - - - 
7 จอมพระ ทาวังผา นาน 5 4 10 4 1 - 
8 ทาวังผา ทาวังผา นาน 5 1 8 - - - 
9 ปาคา ทาวังผา นาน 5 3 7 - - - 

10 ผาตอ ทาวังผา นาน 5 ๑ ๒ - - - 
11 ผาทอง ทาวังผา นาน 5 1 3 - - - 
12 ยม ทาวังผา นาน 5 4 8 - 4 - 
13 ริม ทาวังผา นาน 5 3 10 2 2 - 
14 ศรีภูม ิ ทาวังผา นาน 5 - 10 4 3 - 
15 แสนทอง ทาวังผา นาน 4 - 3 - - - 
16 บานพ้ี บานหลวง นาน 5 - 8 - 1 - 
17 บานฟา บานหลวง นาน 5 14 8 - - - 
18 ปาคาหลวง บานหลวง นาน 5 1 9 - 1 - 
19 สวด บานหลวง นาน 5 5 7 - 1 - 
20 กองควาย เมืองนาน นาน 5 1 10 4 1 - 
21 ไชยสถาน เมืองนาน นาน 5 2 10 - 2 - 
22 ดูใต เมืองนาน นาน 1 - 10 1 1 - 
23 นาซาว เมืองนาน นาน 5 1 6 - - - 
24 บอ เมืองนาน นาน 5 3 3 - 4 - 
25 บอสวก เมืองนาน นาน 5 5 7 - 5 - 
26 เรือง เมืองนาน นาน 5 - 6 - 3 - 
27 สะเนียน เมืองนาน นาน 1 - 10 - - - 
28 กลางเวียง เวียงสา นาน 5 - 10 1 2 - 
29 ข่ึง เวียงสา นาน 5 2 9 - 3 - 
30 ตาลชุม เวียงสา นาน 5 - 10 1 2 - 
31 นาเหลือง เวียงสา นาน 5 1 9 - 1 - 
32 ไหลนาน เวียงสา นาน 5 3 10 2 - - 



๓ 
 

ตารางสรุปจํานวนผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(ตอ  

 
 

ลําดับท่ี  
 

พ้ืนท่ีตําบล 
 

อําเภอ 
 

จังหวัด 
ประเภทลูกจางโครงการ 

ประชาชน สํารอง
ประชาชนท่ัวไป 

บัณฑิตจบ
ใหม 

สํารองบัณฑิต
จบใหม 

นักศึกษา  สํารอง 
นักศึกษา 

33 เชียงราก
ใหญ 

สามโคก ปทุมธานี 5 - 8 - 5 - 

34 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 5 1 8 - 3 - 
35 นาแก งาว ลําปาง 5 2 8 - - - 
36 บานออน งาว ลําปาง 5 5 10 3 5 - 
37 ปงเตา งาว ลําปาง 5 5 8 - 3 - 
38 ปงดอน แจหม ลําปาง 5 - 8 - 2 - 
39 หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 5 6 6 - - - 
40 บานคา เมืองลําปาง ลําปาง 5 - 10 1 5 - 
41 ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง 3 - 10 - 3 - 
42 บานก่ิว แมทะ ลําปาง 5 - 5 - 5 - 
43 บานบอม แมทะ ลําปาง 5 5 10 1 5 - 
44 หัวเสือ แมทะ ลําปาง 5 9 6 - 4 - 
45 แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง 5 3 6 - 4 - 
46 ทุงงาม เสรมิงาม ลําปาง 5 - 7 - 1 - 
47 เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง 3 - 5 - - - 
48 แมสัน หางฉัตร ลําปาง 5 2 10 1 4 - 
49 หนองหลม หางฉัตร ลําปาง 3 - 10 1 5 1 
50 นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง 5 1 10 4 5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๑. ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ฐิติพร รัตนธัชวรรณ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาย ณรงค ศิลากุลไพร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว รุงรัชน ี ตะนะเปง (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นาง ลดาวัลย ทรัพยสวรรยา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและการพัฒนา  
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง 
ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นาย อดิลักษณ นันตาบุญ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย ยุงยทธ เฉลิมชัยพันธ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นาย วีรพงษ ตระกูไมตรี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
 



๕ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นาย จีรภัทร ดวงใจไพรวัลย (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๒ นางสาว ชลธิดา ขุนวนารักคีรี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓ นางสาว ชุติมา เฉลิมชัยสัมพันธ (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ

ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนา
ตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นาย ธนบัตร ศรีไทย (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data  

๕ นางสาว นิภาภรณ ชีวิน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๖ นางสาว พิชญฏฐ สุวรรณเลิศ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data  

๗ นางสาว ศรัญญา สุปนนะ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๘ นางสาว ศิรินภา พงศนุช (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๙ นาย สวัสดิ ์ มณีรัตนชัยยง (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๑๐ นาย สุรวงศ นทีศรีแดนดอย (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๑ นางสาว จินดา มณีเดชากุศล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นางสาว เพ็ญนภา ละทินา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
 



๖ 
 

 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาว กัญญารัตน สัจจาบุญฤทธิ ์ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ

ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

๒ นางสาว จีรานันท เจริญขุนคีรี (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนา
ตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นาย อภิสิทธิ์ วงศสอน (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนา
ตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒. ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ปทมา มหาวนาไพร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว สุทธิลักษณ บัวขัติ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นางสาว อภิรมย สามแสนสุข (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย จักรพงษ สภาใจ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๒ นางสาว จีรปรียา สันติสิริภูม ิ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ

ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  

๓ นางสาว ชลลดา สมใจ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิ กส  
(Digitalizing Government Data  

๔ นางสาว ณัฐชยา แกวใจมา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 



๘ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๕ นางสาว นัยนา แกวแดง (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๖ นางสาว เบญจวรรณ พงศสุข (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว ปทุมวด ี วิติกา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๘ นาย พัชรพล ชัยบุรี (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data  

๙ นาย อนิวรรต กันทายวง (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  

๑๐ นาย อภิชาต ิ เจริญเปรมปรีดิ์ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว จิราพร ฝนแยง (๔ การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับสินคาOTOP/

อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 



๙ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓. ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ณัฐวดี   วังใจชิด (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพนัธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว พรรณิดา เปงใจ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

๓ นางสาว ภาวิณี   เปนตะนะ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพนัธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาย ภูวนัตส   ใจยะเลิศ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว สุพรรณี   อินตะใจ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นางสาว ชญาน ี กิจจารักษสกุล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ

ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

๒ นางสาว ณัฐธิดา ตอติดวงศ (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว นันทิยา เรือนกองเงิน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data  

๔ นางสาว พรนิภา จันตะวงศ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณ
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและ
ติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพนัธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว พิมพชนก เปงใจ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๖ นางสาว วรฤทัย อินตะคํา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นาย ศรันย คําฟ ู (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๘ นางสาว สิริยากร แกวเวียงคํา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๙ นาย อภิวัฒน ศรีสุข (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data  

๑๐ นางสาว อรณิชา วังใจชิด (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 



๑๑ 
 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาว ชุติมณฑน คําไผประพันธกุล (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ

ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว มนตรา ดอกใหม (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว สาวิณ ี รัตนเฉลิม (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว อมรรัตน คําไผประพันธกุล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔. ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ วาที่รอยตรี 
หญิง 

ทีปกา อุทธา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาย ณัฐกร หมื่นเทพ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นาย สมบูรณ ยะตุย (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมนุเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๔ นาย อลงกรณ นันตะเสน (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาย อานนท ทันยะแกว (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย กรกช แกวกองมา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๒ นาย กฤติธี ปญญา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data  
๓ นาย คุณากร อุประกอน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data  
 



๑๓ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๔ นางสาว ฐิติมา วรรณศรี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว ณัฐศาผกา ยาวิชัย (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๖ นาย ธีรพงษ วงศอินทร (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๗ นางสาว พรปวีณ วงษายะ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นางสาว พัชรา มั่นยืน (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๙ นาย ศรัทธา ดวงเดน (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นาย สวางพงษ นามเทพ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๑ นางสาว พัทธธิรา พันธนอย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นางสาว บุษกร พรมจา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชน 
ประเภทนักศึกษา  

 ไมมีผูสมัคร  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 



๑๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๕. ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว กนกพร คชพรอุดมกุล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย กายสิทธิ ์ เหมันตพฤกษา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นาย พงษธิสนัต โกโลโบ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว ยุวรี เลิศละอองดาว (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นาย อนุชา อาทิตยอาภา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน  
๑ นางสาว เพ็ญศิริ อรามคีรีไพร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ

สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย บุญช ู บุญสุขสง (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 



๑๕ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นางสาว จารุณ ี ดํารงยศยิ่ง (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชพีใหม(การยกระดับ

สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ชดาลักษณ แซโซง (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว พัชรินทร บุหงาพนาสณฑ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว มณีพร สถาปนาตระกูล (๔ การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับสินคาOTOP/
อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตางๆ และการสง เสริมดานสิ่ งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว มะลิวัลย พรวิทยารัตน (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๖ นางสาว เมธินี สมโภชนปรีดา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว ยุวดี วิศลย (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data  

๘ นางสาว ศิรดา แซยาง (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๙ นางสาว ศิริลักษณ วงศสุธางครัตน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data  

๑๐ นายสบุิน สุบิน แสงทาวววิัฒน (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๑ นางสาว สุปราณ ี ศศิธรบํารุง (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 
 

 

 



๑๖ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม (ตอ   
๒ นางสาว วิไลลักษณ เรืองไรวินท (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ

สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว จิตตยา สมบูรณมากทรัพย (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย   

๒ นางสาว ฐิติยา อาทิตยอาภา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย เมธัส นุเกว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ศรารัตน เดนพนาสันณ (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๕ นางสาว อัชฌา เกงการทํา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 

 



๑๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๖. ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาย ธเนตร สุการะ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาย นพดล วีคํา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นางสาว ผลทิพย ผิวออน (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว แสงหอม ลุงทุน (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว อังสุรินทร เกษมพันธ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กนกพรรณ คําเลา (๑  การวิเคราะหขอมูล(Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ

จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว เขมิสรา หลวงหลา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data  

 

 



๑๘ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๓ นางสาว ชญาภา ดาววิไล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ

สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ วาที่รอยตรี ชยังกูร คําอาย (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นางสาว ณิศรันย กาวินคํา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๖ นาย ธีรศักดิ์ จันตา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชพีใหม(การยกระดับ
สินคาOTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗ นาย ธีรศักดิ์ อินทอง (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data  

๘ นางสาว ผองพรรณ จองหอม (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส 
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๙ นางสาว พิศมัย หิงคํา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๑๐ นางสาว แสงไทย นุมา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๑๙ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๗. ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว นิภาพร ตนะทิพย 

( ๔  ก า ร จ า ง ง า น เ พื่ อ ก า ร พั ฒน า สั ม ม า ชี พ แ ล ะส ร า ง อ า ชี พ ใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ  และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุ มชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย ธนกร รัตนประภา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว รจนา ยาหมื่นไว 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว ธันยชนก ธนิตสิริวิทย 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมลูขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม
การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว เพ็ญนภา บุตรพรหม 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม
การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน ตําแหนง 

๑ นางสาว กัญญา นุจร 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม
การระบาดในพื้นที่  

 

 



๒๐ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 

๒ นาย ณัฐพงษ ยะแสง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๓ นาย  ศักดิ์นรินทร ปญญาวงศ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว ชุติกานต พุฒหมื่น (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กัณตกนิษฐ ปตถา 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๒ นางสาว นุชวรา มะจิณะ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นาย วุฒิชัย ตนะทิพย 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นาย ทิวาวัฒน หงษคะ 

( ๔  กา รจ า ง ง าน เพื่ อกา รพัฒนาสั มมาชี พและสร า งอาชี พ ใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว เนรีญา สุทโธ 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว 
รัตนติยา
ภรณ 

แกวรัตน 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว กมลลักษณ สุทธแสน 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  (Digitalizing 
Government Data) 

๘ นางสาว นันทนัช วิเศษราษฎร 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 



๒๑ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๙ นาง ปูริดา ตนะทิพย 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสนิใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นางสาว วณิชชา เมฆเสน 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว โสภิษา ยศหลา 

( ๔  กา รจ า ง ง าน เพื่ อกา รพัฒนาสั มมาชี พและสร า งอาชี พ ใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย ธนโชต ิ ตนะทิพย 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๓ นางสาว ธัญญารัตน ปญญาวงค 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสนิใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว ชญานิน ปะท ิ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทนักศึกษา  

๑ นาย กฤตภาส หอมสุคนธ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๒๒ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๘. ตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

1  นางสาว  เกตุวดี      พันจันดา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด 
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม 
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ 
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ 
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ 
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ดวงฤทัย สิงหไชย (๗) ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว นภัสวรรณ     แซเติ้ล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ 

สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy  
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน  
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/  
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน  
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว บุหงา สิงหไชย (๗) ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นางสาว เรวดี     วิรุณพันธ (๖ องคความรู เทคโนโลยี นวตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหชุมชน 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป   

๑ นาย พิทวัส พนมพิบลู (๗) ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม   

๑ นาย เจนณรงค วาระ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ 
สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy  
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน  
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/  
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน  
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ดุสิตา เรศทณเฑียร (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด 
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม 
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ 
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ 
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ 
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  



๒๓ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๓ นาย ณฐกร สุฤทธิ์ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนบัสนุน (เปนการจัดการ

ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ

ของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว ธัญญาศิริ มีบุญ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม  

(การยกระดับสนิคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพฒันา Creative 

Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ

ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 

ใหแกชมุชนตามรูปแบบกิจกรรมทีจ่ะเขาไปดําเนนิการในพืน้ทีท่ี่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว นิรินธนา  กันตา (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๖ นางสาว เบญจวรรณ โพธิ์วัง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๗ นางสาว ปวิชญา  ตันติธนาพงค (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๘ นางสาว วีรดา คําหวาง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

r  
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๙. ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ขนิษฐา กาวี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาย ธีระพล    ปรารมภ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นาย วิทยา อารีรักษ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว ศิรินทิพย ปญญาวงค (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นาย สัชฌุกร     พรมมี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

 

 

 



๒๕ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นาง ภัสผกามาศ ปพนธชันนท (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๒ นาย สมศักดิ์ จันตะยอด (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓ นางสาว สุภาภรณ เทพอาจ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย กันตพล กิตตะ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว โชติชญาน กันทะ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย ธนันทรัฐ ธรรมราช (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย ธนาคาร อุนใจ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๕ นางสาว ปริชญา ไชยสาร (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชมุชน 
๖ นางสาว ปณฑชนิต สีตะ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 
๗ นางสาว ศุภลักษณ เจนการ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 ๑๐. ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ 
นาย ณัฐชนน ปุกคาม 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๒ นาย ราเชน วงคสาร 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว ศศิธร แปงเขียว 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จ ะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย ธนวัฒน ไชยทิพย 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย สันติชยั ไชยคํา 
(๖ การถายทอดองคความ รู  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว จิราพรรณ ถุงเสน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 

๑ นางสาว หรรษมน เนตรทิพย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บ ริ ก า ร ชุ ม ช น  ( Health Care/เ ท ค โ น โ ล ยี ด า น 
ตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ศุภพิชญ แกลวกลา 
(๖ การถายทอดองคความ รู  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 ๑๑. ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว นันทิพฒัน เนตรวีระ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาง ยุพิน ทานนั 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว สตรีรัตน คําเข่ือน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นาย ปณณทัต เฉินกิจชลากร 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว สิริพร ศักดิ์มณีรัตน 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นางสาว วรารัตน พิบูลสุขเจริญ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย กันญาภรณ คงเพชรสงา 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๒ นางสาว ดวงเดือน สอนใจ 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

 

 



๓๐ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๓ นาย วรยุทธ คําเข่ือน 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๑๒. ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ประภาพรรณ รัตนประภา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว รสริน หมั่นแกว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นาย วัชรพงษ ระลึก (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลข าวสาร การป รับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิ เคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว สิริธร จันทรสุข (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลข าวสาร การป รับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิ เคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว อัจฉราพรรณ โสภิพันธ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง 
ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย พูนวิวัฒน หาญละคร (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๒ นาง คนัสนนัท มาตะ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ

ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว ฎัฏฐา ธรรมสละ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data) 

๔ นางสาว ลักษมณ เจริญด ี (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กนกภรณ วารีทิพย (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Digitalizing Government Data) 
๒ นาย เกียรติศักดิ์ คําแสน (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓ นาย ครรชิตพล ตะผัด (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Digitalizing Government Data) 
๔ นางสาว จันทริกา พรเมตตาประสิทธิ ์ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลข าวสาร การป รับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิ เคราะห
สถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว จุฑามาศ เชียงหนุน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง 
ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว ณัชนก อินทรสุข (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง 
ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแว ดลอม/Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 



๓๓ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ   
๗ นาย วีรคม ศิริพรม (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๘ นาย อนุวัตร ไชยศิลป (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว เกศจุฬา แข็งแรง (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นาย ชัชวรินทร สุยะตา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดบั
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย ตุลาทิพย สุยะตา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว อมรรัตน ศรีพรม (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสมดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้งและ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 

 



๓๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

 

 

 

                               ๑๓. ตําบลริม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นางสาว ชัชชวรินทร ไชยชอฟา (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นาย ณัฐพล อินไชย (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว เพชรรัตน ธนะวงค (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๔ นาง สุดาพร เผากลา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นาย สุทธิชัย ไชยสล ี (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป   
๑ นาย อดิลักษณ พวงศรี (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นาย อภินันธ ธงสิบเกา (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 



๓๕ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 
๓ นาย เกียรติศักดิ์ มุขเพชร (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

ประเภทบัณฑิตจบใหม   
๑ นาย กิติภัทร ไชยสล ี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๒ นาย ไกรวิชญ คําพูล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว ขวัญทิวา ลํานอย (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ 

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๔ นางสาว จุไรรัตน สุฤทธิ์ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว นรีกานต ไชยสล ี (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๖ นาย บัณฑิต จิตตรง (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว ภาวิน ี ลํานอย (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๘ นางสาว ศิรภัสสร ธัญญะ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๙ นางสาว ศุภาพิชญ พฤตาพันธุ
ชัย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐ นางสาว อริสรา ไชยสาร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 



๓๖ 
 

 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  

เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ 
 
 
 
 
 

นาย ปฏิพัทธ คําอ้ัน (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม
การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ปราณี อุนถ่ิน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว พัชรพร ไชยสล ี (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ

จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว พัชรภา ไชยสล ี (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  



๓๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 ๑๔. ตําบลศรีภูมิ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว วัชรีพร อินแผง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสง
ตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ณัชชา นันทชัย 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสง
ตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว ฑิตาพร ตะวิชัย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/เทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ภคินี ฤทธิ 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย นันทพงศ สุทธะ 
( ๖  ก า ร ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม รู  เ ท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว ปรางควลัย ใจแกว 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

 

 

 



๓๘ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๒ นางสาว พิชญานันท กันธิยะ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว รัตนาภรณ นากองแกว 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๔ นางสาว ชนาภรณ กันธิยะ 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว เจมมิตา ตะวิไชย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชพีใหม (การยกระดับสินคา 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การทองเที่ยว การนําองคความรู ไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขา
ไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว ชญานิศ ใจเฉลียว 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชพีใหม (การยกระดับสินคา 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การทองเที่ยว การนําองคความรู ไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแ วดลอม/Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขา
ไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗ นางสาว สุภาพร ขยันดี 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๘ นาย พัสกร แกวทิศ 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๙ นาย วรชัย ใจแกว 
(๖ การถายทอดองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๑๐ นาย ณัฐศักดิ์ กุณา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว ดวงดาว คํานวน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นางสาว พรรณกร คําเรือง 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพ่ือจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 

 



๓๙ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๓ นางสาว ปยากร อินธิยา 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว จิราพัชร ดวงใน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเทีย่ว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  

๑ นาย ภูริทัต สุภา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๒ นาย กิตติยากร มาทอง 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเทีย่ว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นาย จิราย ุ อิทธิยา 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

  



๔๐ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๑๕. ตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ฐานิตา  ตุยสาร (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ  
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม  การเฝ าระวัง 
แ ล ะ ติ ด ต า มผู ป ว ย แ ละก ลุ ม เ สี่ ย ง  ก า ร ส ง ต อ ก า ร รั กษ า  
การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
กา ร คัดกรองจั ด ระบบกลุ ม เ สี่ ย ง  กลุ ม ส งสั ย  กลุ ม สั มผั ส  
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่ 

๒ นางสาว วัลลภา ใบยา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๓ นางสาว วีณารัตน  เตชนันท (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ  
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม  การเฝ าระวัง 
แ ล ะ ติ ด ต า มผู ป ว ย แ ละก ลุ ม เ สี่ ย ง  ก า ร ส ง ต อ ก า ร รั กษ า  
การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
กา ร คัดกรองจั ด ระบบกลุ ม เ สี่ ย ง  กลุ ม ส งสั ย  กลุ ม สั มผั ส  
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่ 

๔ นาย สุทธิชัย  บัวอ่ิน  (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ 
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กัลยรัตน  ใบยา (๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ

และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 
 

 

 

 



๔๑ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๒ นางสาว ธาวินี  เตชรัตน  (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ  

การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม  การเฝ าระวัง 
แ ล ะ ติ ด ต าม ผู ป ว ย และ กลุ ม เ สี่ ย ง  ก า ร ส ง ต อ ก า ร รั กษ า  
การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
กา ร คัดกรองจั ด ระบบกลุ ม เ สี่ ย ง  กลุ ม ส งสั ย  กลุ ม สั มผั ส  
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่ 

๓ นางสาว  นิยา  สมจารย  (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดั บการท อ ง เที่ ย ว  กา รนํ า  
องคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน
ตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๑๖.ตําบลบานพ้ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง วนิดา ศิริกันไชย (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาง จงรัก กองทอง (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว วิภารัตน กันอิน (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว เสาวลักษณ สุขยิ่ง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นาย สิทธิชัย บังเมฆ (๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นาย กวีวรทรัพย จิตวงคนันท (๑  การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ

ข อ มู ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย) 

๒ นางสาว กาญจนา สุขยิ่ง (๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว พนมพร คนอยู (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว จุฬาลักษณ คนอยู (๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๕ นางสาว มณีรัตน ศรีวิละ (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๖ นาย ชิดณรงค คนอยู (๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๗ นางสาว พิมพกานต พอใจ (๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๘ นาย ณัฐกานต ดวงญา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ศรันภัทร บุตรประเสริฐ (๔) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๔๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๑๗. ตําบลบานฟา อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง กัลยกร คนสูง (3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) (รวมกับ กพร.  

๒ นางสาว เกสรา เทพอินทร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นางสาว เปรมวดี ปญญาสิทธิ์  (6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นาง วิชุดา อ่ินทา (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ข อ มู ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย  

๕ นางสาว อารีรัตน สีลิน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จ ะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
1 นางสาว ปยรัตน ปศจด ี (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
2 นางสาว มนทกานต ขัดศิริ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 



๔๕ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป (ตอ  ตําแหนง 
3 นาง ศิริพร บุญชุม (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

4 นางสาว พิมพิลา  แสงแกว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๕ นางสาว ศิริพร  คําวัง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๖ นาง จุฑามาศ แสนแกว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๗ นางสาว กรชกร สินใจ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๘ นาง จินตนา รักชาต ิ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๙ นาง เรไร คนสูง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๑๐ นางสาว จาริณ ี อุปถัมภ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๑๑ นางสาว ปราชญา สายแกว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 



๔๖ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป (ตอ  ตําแหนง 
๑๒ นาย ศราวุธ อุปถัมภ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๑๓ นาย ยุทธนา เชื้อหมอ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๑๔ นางสาว ปยรัก สายแกว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นาย ชัยวัฒน ขัดศิริ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ

ขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  
๒ นางสาว ฐนิต เปงสุธรรม (6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓ นาง ณัฐกานต โปทาว ี (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ

ข อ มู ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย  

๔ นาย นภัสชญาภรณ หมอปา (6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาย ภาศกรณ มหาไม (3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) (รวมกับ กพร.  

6 นาย สาธิต เชื้อหมอ (5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๗ นาย สิทธิกุล ภูนนทา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 



๔๗ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๘ นาย อภิวัฒน ยาวุธ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ

ข อ มู ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา   
 ไมมีผูสมัคร  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวน

รับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง และ/หรือมี
การสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นางสาว ภัททิรา    โมกมัน (๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 
๒ นางสาว วณิชยา     คําแสน (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว พรสุดา    เชื้อหมอ (๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นาย ปยะฉัตร     สุขยิ่ง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๕ นางสาว รัตติยากร   เชื้อหมอ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นางสาว ณัฏฐณิชา คํามุง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว ทิพรัตน    ทิพยปญญา (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตาํบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว อารดา    พังยะ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชน 

 

๑๘. ตําบลปาคาหลวง อําเภอบานหลวง  จังหวัดนาน 



๔๙ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๓ นาย วิศรุต     ไชยวฒุ ิ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว กัญยาณี    น้ําพี ้ (3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๕ นางสาว ปรางทิพย  มงคล (๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

๖ นางสาว สุดารัตน   สุพาพวง (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗ นางสาว มานิศา    เขียวดี (๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

๘ นางสาว นาริน   เชื้อหมอ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๙ นางสาว ณัฐธิดา   บังเมฆ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ณพงศ  อายุยืน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวนรับ 
และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 



๕๐ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 19. ตําบลสวด อําเภอบานหลวง  จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

1 นางสาว กมลชนก  เชื้อหมอ (6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาย เชิดชัย อายุยืน (5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๓ นาย ณรงคศักดิ์ น้ําพี ้ (2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

4 นาย ปภัสสร เขียวดี (4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางสัมมาชพีใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว พรนิชา บุญเหลือง (2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน  
1 นางสาว ทิพวรรณ เชื้อหมอ (2) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

 

 



๕๑ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 
2 นาง มัตติกา แกวใหม (2) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

3 นาง จุฑาทิพย บุญผล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
4 นาง ทิพยสุคนธ มงคล (2) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว อัมพร สมควร (5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กรรณิการ อายุยืน 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๒ นางสาว ญาณิศา กลาหาญ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย ทศภักดิ ์ บัณฑิต 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย ธัญธิตา พอใจ 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

 

 



๕๒ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๕ นาย บุรินทร กันทะสอน 
(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๖ นาย ศราวุธ ทองคํา 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว สุพิชญา กาวิน 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

ประเภทนักศึกษา  

1 นาย วรายุทธ เชื้อหมอ 
(1) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวน

รับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง และ/หรือมี
การสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๐. ตําบลกองควาย อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว กัญภิรมย อินตะไชย (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๒ นางสาว บุญญาพร ตอนโคกสูง (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นาย สถาพร หนากลาง (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว ภัทรา เพิ่มคํานอย (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๕ นางสาว สุดารัตน กุลณาวงค (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย ภานุราม สุนาพรม (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย กนกพล แดงส ี (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 

 



๕๔ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๒ นาย อภิรัตน รัตนศิลา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๓ นาย เตชภณ ลิชผล (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๔ นาย ธนภัทร โนราช (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว อาจรีย ศิริมาตย (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๖ นางสาว นิรชา ทะลือ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๗ นางสาว วรินธร หนอทาว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๘ นางสาว กนกรัตน เมืองคํา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 
๙ นาย วิวัฒน จันทรตา (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นางสาว ชุติมันต ฐีธนโชต ิ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นาย ธวัชชัย ใจแกว (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ วาที่รต.
หญิง 

สุมินตา แกลวกลา 
(๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๓ นาย นิธิวนากร จันทรงาม (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๔ นางสาว นิภาพรรณ ตะมาส ี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย จิราย ุ นาลา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๑. ไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนท่ัวไป ตําแหนง 

๑ นาง ฉันทิศา มันจันทร (๒ การเฝ าระวั ง  ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ   
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาย เทพฤทธิ์ นันชยั (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นางสาว มะล ิ พุทธนา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว เยาวลักษณ ขันไชย (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นาย วิทยา ชมพ ู (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

 

 



๕๗ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นาวสาว ขวัญสุดา สุทธิแสน (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ

ข อ มู ล ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นาย เสนห ไชยวฒุ ิ (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กมลชนก เถาวัลย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นางสาว จินตจุฑา ตอมพิทักษไพร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๓ นางสาว เจตปรียา การีย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๔ นาย ณัฐวุฒ ิ ขัดเปง (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data) 
๕ นางสาว ปฏิญญา นามวงค (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๖ นางสาว ปุญชรัสมิ ์ สีตลาภินันท (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว พรสุดา กลิ่นสุคนธ (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๘ นางสาว มาเรีย ไชยเรียน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data) 
๙ นาย วีระพงษ ถามา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data) 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

นาย อมรเทพ
ฤทธิ์ 

สองสียนต (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 



๕๘ 
 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาว ปาริชาต ิ ไชยเรือน (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๒ นางสาว รวิสรา ระวะใจ (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  

เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๒. ตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นาย ทัยสรรค ดูยา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว จินดารัตน สุจริต (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ

จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว ณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นาย ณัฐพงษ อักษรไทย (๗ ไมระบุ ใหทางทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๔ นาย ณัฐวุฒ ิ อุสปาพร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นาย ธนารักษ ไชยธรรม (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๖ นางสาว พิชชาพร สกุลกันต (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๗ นางสาว ภัทรภรณ ไชยแสน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นาย ภานุพงศ ศรีบางจาก (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 



๖๐ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๙ นางสาว วรยา ธิราช (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ

จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นางสาว สรัญญา ยอดเวียงไชย (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๑ นาย ธนวินท สุเต็ม (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ชาญชัย วิไชยยา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๓. ตําบลนาซาว อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว  ชลนิภา  กันทะยา  (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๒ นาง นิตยา  ปมแกว  (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว  พิมสิริ  ยุทธพงศสิริ  (๔  การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาง ภัทรา  มีพอ (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ 
 
 
 
 

 นาง  วาสนา   มาศยะ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย จารุวัฒน  ประยูรพงษ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว  ธนัชภรณ  อาวะสอน  (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นางสาว  นฤมล  พรมวัน  (๓ ตําแหนง การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Digitalizing Government Data) 
๓ นางสาว  นุชนาฎ  ไชยมูล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นางสาว  ปวีณสุดา  ประยูรพงษ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 



๖๒ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๕ นาย ศุภกร  สองศรี  (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๖ นางสาว  หยดเทียน ไชยวฒุิ  (๓ ตําแหนง การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Digitalizing Government Data) 
ประเภทนักศึกษา   

 ไมมีผูสมัคร  
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

24. พ้ืนที่ตําบลบอ อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ประเภทประชาชน ตําแหนง 

1 นางสาว นุชจรี สมมติ  
 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตาํแหนงงาน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและ หนวยงานผูใชงานจะ
พิจารณา และตกลงรวมกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม 
 

๒ นางสาว น้ําพลอย     สุดสงวน 

๓ นาง ภนมพร ขุนนิรงค 
4 นางสาว เยาวลักษณ          กาวินคํา 
5 นางสาว แสงทิพย     ติ๊บปญญา 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน 
1 นางสาว ปนสุดา อินดํารงค 
2 นาย ธงชัย คําเขิน 
3 นาง ดวงเดือน วงคสาร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม 
1 นางสาว นิราวรรณ  ธิคํา 
2 นางสาว รุงบุษบา กาติน 
3 นาย วุฒิการ เพ็งแกนแท 

ประเภทนักศึกษา 
1 นางสาว น้ําฝน ปงศรีชัย 
2 นางสาว ธัญญาลักษณ   ไชยชนะ 
3 นางสาว ศศิปรียา วงคสาร 
4 นางสาว สุทธิดา ศิริกันไชย 

 

 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

 ๒๕. ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง อธิพรรณ ประสมทรัพย 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาง ศิริมาต เรือนอุน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นางสาว เกียรติรัตน คงเนียม 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่  

๔ นาย รัตพล หงษเงิน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว จิฏฐาพัชพ บุญเย็น 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นาย พิพัฒน สายปนตาว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชพีใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาง เหรียญทอง อินตะฟ ู (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว เกวลิน วิทยพัฒนากุล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นางสาว ไสว ใจสุธํา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นางสาว รัตมะณี ศรีสรอยพราว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว พิมลพรรณ ปญญาวงค 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาย มนัสชัย จําปารัตน 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่ 

๓ นาย ชนินทร สีกะ 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางอาชพีใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย สนธยา กาวินัน 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม(ตอ  ตําแหนง 

๕ นางสาว สุมลรัตน อินตะนา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๖ นางสาว ทิวาภรณ ไชยรังษ ี
(๓ การจัดทํ าขอมูลราชการในพื้ นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

๗ นางสาว อรชร กาโน 
(๓ การจัดทํ าขอมูลราชการในพื้ นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

ประเภทนักศึกษา  

๑ นางสาว วราพร สายยะ 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว กุลธิดา โสมภีร 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นาย กชวรรฒ ไชยกาม 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๔ นางสาว สิรินดา เดือดด ี

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๕ นางสาว จิราวรรณ ใจยะ 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 



๖๗ 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๖. ตําบลเรือง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว อัจฉรา หลาหา 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นาย อํานาจ จําปารัตน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๓ นางสาว ดาราทิพย ขอบาง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสง
ตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๔ นาย กฎชกร ทิงขิต 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๕ นาย อัครพงษ แปงคําใส (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย อัครชัย เรืองรุง 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๒ นาย วรกานต ปนสนุ 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว จารุมน ลมลื่น 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๔ นางสาว พัณณิตา อุตยะราช 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว จุฑารัตน อุดตา 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๖ นาย วรัญู คําศรีใส 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 



๖๙ 
 

 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 

๑ นางสาว จุฑามณ ี อินตาใส 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว ภาคิน ี เรืองอินตา 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว นิรัฎชดา ยาสมุทร 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

๒๗. ตําบลสะเนยีน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง ยวง  แกวเนตร 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ

สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 

ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง

จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 

การระบาดในพื้นที่  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว สิลิณมุกฎา  ศรีทอง 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 

๒ นาย  อานนท วงคไชยา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ

ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 

Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ

กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย  เลิศลักษณ จิณะไชย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๔ นางสาว  จตุพร มะโนแสน 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ

สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 

ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง

จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 

การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว  นันทติยา อินตะยศ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
 

 



๗๑ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๖ นาง  ภัทรา มีพอ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๗ นางสาว  จินดา เจริญด ี

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 

(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/

Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน

ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นางสาว  มัณฑนา พงษดวง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๙ นาย  ธนกฤต อุนเรือน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๑๐ นางสาว กชกร เขียวตื้ออินทร 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม

เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ

สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ

สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ

วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทนักศึกษา   

 ไมมีผูสมัคร  
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม

ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 

ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๘. ตําบลกลางเวียง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง จันทกานต คําปลิว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา  OTOP/อาชีพ อ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ภูริชา ศรีอินทร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว เมวรินทร สุคําแปง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๔ นาง สุทธิกานต ปานคล้ํา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา  OTOP/อาชีพ อ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ วาที่ ร.ต.หญิง สุลิตา วิชัยตะ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย กีรติ  เตชะแกว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
 



๗๓ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๒ นางสาว กัญญาพัชร   แสงเพ็ชร (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นาย เกียรติศักดิ์   สุดสม (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๔ นางสาว ชนิดา  จันตะ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitalizing Government Data) 

๕ นางสาว ญาณิศา   สราวิช (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitalizing Government Data) 

๖ นาย ตันติกร อูปคํา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว ทักษพร จันทรตะวงศ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา  OTOP/อาชีพ อ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นาย พงศธร กันณะ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๙ นางสาว พนิดา   อะทะยศ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการ
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นาย รัฐศาสตร  ไชยมงคล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  
๑ นางสาว ไพรินทร   โนรี (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาว อนงนาฎ บุศยรัศมี (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นาย ศุภกฤต อุนเรือง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๒๙.ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว กนกวรรณ   ลักษณะ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitalizing Government Data) 

๒ นาย ธีระพงศ   หนักแกว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นาง บุษญา   แสงแกวออน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว รัชมินตรา   อุทธิยา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย อําพล  ไชยแล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย ภัทรดนัย   ปญญาอินทร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรร มที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 



๗๖ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป (ตอ  ตําแหนง 
๒ นางสาว ณัฐณิชา   บุญสํารี (๑ การวิ เคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ

ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนา
ตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว เขมอักษร ทิพยปญญา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นางสาว ณัฎฐิกา  ทะสา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการ

ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๓ วาที่ร.ต.
หญิง 

ปรางทิพย ณรินทรสกุล  (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Digitalizing Government Data) 

๔ นางสาว ปยพร  หนักปอ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นางสาว พัชรี   ใจสุภาพ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว  การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว รักษิณา   อํามลา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๗ นาย สุรวิชญ   สุริยะวงค (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(Digitalizing Government Data) 
๘ นางสาว อภิญญา   สีเขียว (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๙ นาย อัฑฒเวชน   สนธิมูล (๑ การวิ เคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ

ตัดสินใจ เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนนุ (เปน
การจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว นุชรดี  อินวาทย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๒ นางสาว เบญจรัตน  กํ่าสุข (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
๓ นางสาว ประภาพรรณ   อํามลา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๐. พ้ืนท่ีตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

1  นางสาว  ทัศนีย กันตา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาย ธนพงษ ปรางคสันติกุล (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว รัชนก หมื่นคําสี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ 
 
 
 
 
  

นาย ภานุพงษ   หนอแกว (๔  การจ า ง ง าน เพื่ อการพัฒนาสั มมาชีพและสร า งอาชีพ ใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆการสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ 
  

นาย อิทธิชัย   คงทน 
 
 

(๒  การ เฝ า ระวั ง  ประสานงานและติ ดตามข อมู ลสถานการณ 
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

 

 

 

 



๗๙ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นางสาว ศุภนิดา   คําแปง  (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิ เล็กทรอนิกส

(Digitalizing Government Data) 
๒ นางสาว ดวงดาว นันตะ (๔ การจางงานเพื่ อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม   

(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จ ะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นาย ณัฐพล   โกมลอัศวเหมทร  (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรู
ไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการ
ส ง เส ริมด านสิ่ งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ธัญวรรณ   กาซาว  (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาย พิริวัฒน   เสนวงค  (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๖ 
 
 

นางสาว นัทชา   นาทุม (๔ การจางงานเพื่ อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ  การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

๗ นางสาว ชนิกานต   ไชยโนฤทธิ ์ ( ๖  ก า รถ า ยทอดองค ค ว า ม รู  เ ท ค โน โ ลยี  น วั ต ก ร รมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๘ 
 
 
 
 
 
 

นาย อดิศักดิ์   ทีดี 
 
 
 
 
 
 
 

(๔ การจางงานเพื่ อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม   
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ  การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยวการนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเส ริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 

 



๘๐ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๙ นางสาว พัชรินทร   ตันมาดี (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ

จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๑๐ นาย เกียรติศักดิ์  ตันมาดี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว จิรนันท ปญญาจักร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
1 
 
 

นาย ทรงพล   สมภารวงศ 
 
 
 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย กิตติภัค   สมรส (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๓๑. ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นางสาว ชไมพร ปญญาวงศ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี ่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ชลธิชา เรืองฤทธิ์ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว ปตินนิกาน ขอดคําตัน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๔ นาย ศุภชัย กันทะสอน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาง อุษา แปนสุวรรณ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  

1 นาย   อภินันท มณีเพชร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว เกศินี มณีเพชร 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแก ช ุมชนตามร ูปแบบก ิจกรรมที ่จะ เข า ไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว จิราภรณ มินอิน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแก ช ุมชนตามร ูปแบบก ิจกรรมที ่จะ เข า ไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

     
     
     



๘๒ 
 

     
ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๓ นางสาว ณัฐธิดา มูลทา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแก ช ุมชนตามร ูปแบบก ิจกรรมที ่จะ เข า ไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ณัฐธิรา นวลคําวงั 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแก ช ุมชนตามร ูปแบบก ิจกรรมที ่จะ เข า ไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว ณัฐฤมล พลจรัส 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

6 นาย นันททะสนิ อุดใจ 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

7 นางสาว ปยะดา ยะใหมวงค (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

8 นางสาว วราภรณ เกียงภา 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิ เล็กทรอนิ กส
(Digitalizing Government Data) 

9 นางสาว สุปรียา ขัติยะ 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 

๑ นางสาว สุวนันท  จันไชยยศ 
(๓ การจัดทาํขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data) 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวนรับ 
และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๘๓ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๒. พ้ืนที่ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาย ธีรภัทร   ลําบาล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๒ นาง ประนอม ปญญานะ 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดบั
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและการพัฒนา  Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรู ไปชวยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การ
เพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม ที่จะเขา
ไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว มัชชุพร   ละหงษ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นาง วิภาวด ี กันอินทร 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจ งขอมูลข าวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๕ นางสาว ศิริพร อูปคํา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน  
๑ นางสาว ชญาภา   ยาริตะ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นางสาว ฉัตรติยา   สีแกว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว ภัคจิรา   ปญญานะ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กาษจนาพร   อุนมูล 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
ก า ร ส ง ต อ ก า ร ร ัก ษ า  การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การ
ค ัดกรองจ ัดระด ับกลุ ม เสี ่ย ง  กลุ มส งส ัย  กลุ มส ัมผ ัส  การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 



๘๔ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

2 นางสาว   ณัฌฌา ชาริกา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม(การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและกา รพ ัฒน า  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกช ุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นางสาว  ณัฏฐศศิ ฐิติชัยธนาภัทร (๗  ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๔ นาย ทนันท   คํานอย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา  OTOP/อาชีพ อ่ืน ๆ การสรางและก า ร พ ัฒ น า 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรู
ไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม ที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว พรทิวา ริกากรณ 
(๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๖ นาย ภาคภูมิ อํ่าจินดา 
(๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๗ นาย วัชราวุธฒิ   มณฑา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๘ นางสาว ศุภาพิชญ   คําชุม 
(๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๙ นางสาว สิรินาฏ   วงคยอด 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหม ุน เว ียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม ที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

๑๐ นาย เอ้ืออังกูร   บุตรดี 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวย
และกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การ
ปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กุลศิริ บัติปน 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชน 

 



๘๕ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

2 นางสาว  พิมพิกา   มาละคํา  

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและการพัฒนา  Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหม ุน เว ียนให แก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรม ที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๓๓. พ้ืนที่ตําบลเชียงรากใหญ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ประเภทประชาชน ตําแหนง  
๑ นาย ปราโมทย  แกวมุข 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตาํแหนงงาน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและ หนวยงานผูใชงานจะ
พิจารณา และตกลงรวมกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม   

๒ นาย ธนู   ครามเขียว 

๓ นางสาว ขนิษฐา  โสภณพิสิฐ 

๔ นาง โชติกา   ปนภู 

5 นาย วิรัตน บุญเหลือ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย กษิดิศ   ประเสริฐเขียว 

 

๒ นาย จุตพร  คุมวานิช 

๓ นาย ณัฐปวีณ  บินสอาด 

๔ นาย เมธาศักดิ์  บุญรม 

๕ นางสาว วิภา  ภูมิเรศสุนทร 

๖ นางสาว วันมณี  สาคร 

๗ นางสาว ศิริลักษณ  อินประสิทธิ ์

๘ นางสาว สโรชา   ประเสริฐทรัพย 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว ขวัญจิรา   เจริญสุข 

 

๒ นางสาว ณภัทร   สุกิจคานนท 
๓ นางสาว ซูไฮลา   เซะมิง 

๔ นางสาว อัจจิมา   เหงกระโทก 

๕ นางสาว ศิดามณี  จุกสีดา 
 
 

 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๓๔. ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นาง วันดี   นาเจริญ   

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาง สุรัตน   การเกง    

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นาง จันทรา    ชุนจาํรัส   

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาง จันทกานต  ลาภจิต 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นาง วิภา   พวงศิลป 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 



๘๘ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว จุฬารัตน  สรอยเสือ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย ธนาคาร    อุนใจ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว กิตติยา  เพิ่มสุข 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 

๓ นางสาว ภัทรพร  ทรัพยใหญ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว จิราภัทร  พวงศรี 
(3) การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว รุจิรา  นิ่มพฤติ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๖ นางสาว ณัฐรดา   สะอาดเอ่ียม 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพ
ใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไป
ชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๗ นางสาว ณัฐวรา   สะอาดเอ่ียม 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพ
ใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไป
ชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๘ นางสาว ภิญญดา วรรณวิจติร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทนักศึกษา  

๑ นาย ธิติวุฒิ  อัมระนันท (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๒ นางสาว ศิรภัสสร  เถาทอง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว ปริยวรรณ  สงสุขเลิศสันต ิ

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๕. ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑ นาย พชรดนัย หอมนาน (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
ส งต อการ รักษา การประชาสัมพันธแจ งข อมูลข าวสาร  การป รับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที ่

๒ นางสาว พีรดา มีจีรักษ (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว ภัทรวดี คนธปาน (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาย วีระศิษฐ แสนใจ (๑ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาง ศิริพงศพร สมวงศ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป   
๑ นางสาว ณัฐกานต ไทยใหม (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นาง บุญศรี ประพันธกุล (๗ ไมระบุ ใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กฤษณา แกนแกว (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ณัฐฐิยา กันทา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นาย นภัสสร
นันท 

บุญแกว (1) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว ปยธิดา ทองเที่ยว (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว ภัทรมล จิตรบริสุทธิ ์ (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๖ นางสาว รุงทิวา ปนทน ุ (๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๗ นาย อภิชิต บุญแกว (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นางสาว อารีรัตน สุวรรณโณ (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
ส งต อการ รักษา การประชาสัมพันธ แจ งข อมู ลข าวสาร  การป รับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทนักศึกษา  
 ไมมีผูสมัคร  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง 
และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 



๙๒ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๖. ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ประเภทประชาชนท่ัวไป ตําแหนง 

๑ นางสาว กุลณัฐ ทรัพยสินวฒันา 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสมัมาชพีและสรางสัมมาชพีใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาง จําลอง หมื่นวังใน 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองค-ความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน ตาง ๆ) และการ
สง เสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย ธวัชชัย ชัยวรรณ 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว พนิดา หลาปาวงศ 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว รสสุคนธ ปนตานนท 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

 

 

 

 



๙๓ 
 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
1 นาย ศราวุธ สถิตคุณวุฒ ิ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ

เหมาะสม 
2 นางสาว เกศแกว กลาหาญ (4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองค-ความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 วาที่ ร.ต.
หญิง 

รุงทิวา จันทรเพ็ญ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

4 นาง สายสนุยี คํารังส ี (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๕ นางสาว ธัญญารัตน โมะสิทธิ ์ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย ณัฐพงษ ตาปณโย 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data) (รวมกับ กพร.  

๒ นาย นิกร หิเตชา 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Digitalizing Government Data) (รวมกับ กพร.  

๓ นางสาว ปานตะวนั มะเทวิน 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง
ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุม
เสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การ
ระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว ปานทิพย ยะออน 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ วาที่รอยตรี เมธี โปตะโส 
(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการ
เ ก็บข อมู ลของ โครงการพัฒนาตํ าบลแบบบู รณากา รของ
กระทรวงมหาดไทย  

๖ นางสาว รัตนาภรณ สิยานนัท 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๗ นางสาว สาริณีย อุทัศน 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการ
ระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง 
กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาด
ในพื้นที่  

๘ นาย อภิสิทธิ์ อุทาเครือ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

๙ นางสาว อรณัฐ กาวิล 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน    ตาง ๆ) และการ
ส ง เส ริมด านสิ่ งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐ นางสาว อาทิตยา กอนคํา 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นาย เทพพิทักษชัย เก่ียวพันธ 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว กรองกาญจน นอยเสนา 

(2) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว ศศิชา อินทจันทร 
(๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  

๑ นางสาว จิราวด ี ศรีแกว  
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 



๙๕ 
 

ประเภทนักศึกษา (ตอ  ตําแหนง 

๒ นางสาว ณัฏฐิดา โปตะโส 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการ
ระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง 
กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาด
ในพื้นที่  

๓ นางสาว ณัฐธิกา กวนเมือง 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย ธิชานนท 
แกว
ปญญา 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว อนันทิตา ทะแยแกว 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตาม
ผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย 
กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

  
 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 
 



๙๖ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๗.ตาํบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว จรรจิรา เอกราช (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๒ นาย ณรงคชัย เขยะตา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นาย ณัฐกร อุนตั้ง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นาย นิติรุจน ศรีปญโญวัฒน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นางสาว นิรา ณ วันเพ็ญ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย ธนพัฒน ธิติอภินันท (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 



๙๗ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 
๒ นาย มงคล ปายาโน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นาย เจษฎา  สิทธิสงคราม (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๔ นาย ทํานุรัฐ วงคนาม (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว ศุภมาส กันทะมา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว คณิสรา ตุทาโน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นางสาว จุฑารัตน แสงอินทร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว ณัฐฐินันท รองสาคร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๔ นางสาว นิภาพร ไชยสอง (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว นิภาพร เงินมูล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๖ นางสาว ปวีณา บุญรัตน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๗ นางสาว ศิริวรรณ ขันแกว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 



๙๘ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ   
๘ นางสาว อนุธิดา เรือนเงิน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว จีราวรรณ วังขวา (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว วิลาส สรอยนาค (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๓ นางสาว สุพรรษา กาไชยา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 ๓๘. ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว นิพาดา   ภิญโญ 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาง  พวงพะยอม   วงคตะวนั 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นาง   กรรณิกา สกุลปราโมทย 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาง  มาล ี กลากระโทก 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย ทศพร   อดเหนียว 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 

๑ นางสาว สุริยะพร   คนฟู 
( ๖  ก า ร ถ า ย ท อ ด อ งค ค ว า ม รู  เ ท ค โ น โ ลยี  น วั ต ก ร ร ม  แ ละ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๒ นางสาว ชุติมา   คนภู 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว นพมาส   ภาระจํา 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว เสาวลักษณ  จําชาต ิ

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว ประภัทพร  ไหวพินิจ 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๖ นางสาว กฤติมา  โลมากุล 
(๓ การจัดทํ าขอมูลราชการในพื้ นที่ เปนขอ มูล อิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

๗ นาย อนุสรณ  กองตัน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว  การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๘ นางสาว พิฆัมพร  อุดมีมั่ง 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา   

๑ นาย ปยะพงษ  ปลายนา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 



๑๐๑ 
 

 

ประเภทนักศึกษา (ตอ  ตําแหนง 

๒ นางสาว พิชญสนิี  สัตยมาก 
(๖  ก า ร ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม รู  เ ท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณ  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๓๙. ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง กฤษณา แกวชมพู (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๒ นางสาว ดิลกรัตน กลิ่นช ู (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นาย พีรพัฒน เปงขวัญ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๔ นางสาว สุรียมาศ สิงหคํา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติ ด ต า ม
ผู ป ว ย และก ลุ ม เ สี่ ย ง  ก า ร ส ง ต อ ก า ร รั ก ษ า  การประชาสัมพันธ
แจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณ
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุม
เ สี ่ย ง  กลุ ม ส งสัย  กลุ ม สัมผัส  การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว อรณิชา จําชาต ิ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายช่ือสํารองประเภทประชาชนท่ัวไป  

๑ นางสาว ณัชกลม เปนวงค (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว อรจิต รัญจวน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

๓ นางสาว ปุญญวิภา วงคเทพ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพ
ใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไป
ชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียน
ใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว วิไลวรรณ   ยอดสุด (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 



๑๐๓ 
 

 

บัญชีรายช่ือสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 

๕ นางสาว รินยุพา  โนจากุล (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติ ด ตามผู ป ว ย และกลุ ม
เ สี่ ย ง  ก า รส ง ต อ กา ร รั กษา  การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
การคัดกรองจัดระดับกลุม เสี่ ยง  กลุมสงสัย กลุมสัมผัส  การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๖ นางสาว เกศริน   กลิ่นชู (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นาย เกษมศักดิ์ ออนปน (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพใหม 

(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอ ม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย นพคุณ บุญนัก (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๓ นาย ปฐวีกาญจน สีมวง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๔ นางสาว ไพลิน รสหวาน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว ลัดดา ปูเท่ียง (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๖ นางสาว สุดารัตน อวนด ี (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลตามสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติ ด ต ามผู ป ว ย และกลุ ม
เ สี่ ย ง  ก า รส ง ต อ ก า รรั กษา  การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
การคัดกรองจัดระดับกลุม เสี่ย ง  กลุมสงสัย กลุมสัมผัส  การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

ประเภทนักศึกษา  

 ไมมีผูสมัคร   
 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 



๑๐๔ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔๐.ตําบลบานคา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑  นาย  ยุทธการ  เปยอุดร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว กังสุดา การกุณา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นาง สุริวรรณ สิทธิจรรยาวไิล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ปวีณา ทามูล (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย วุฒิพงษ นันตระกูล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดํา เนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นางสาว พนิตนนัท บรรเทิง (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ธิดารัตน หมวกสังข (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย สุปรีดิ ์ เพ็งจันทร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว พิชญภร ของเดิม (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว สุดารัตน แซเตา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๖ นางสาว มุกรินทร อุนใจ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๗ นางสาว จุฬารัตน แกวสืบ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๘ นางสาว ผกาพันธ ชัยวงค (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่ง แวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๙ นางสาว จุฑามาศ เถาปญญา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 

Government Data) 
๑๐ นาย ศุภณัฐ นันตะกูล (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว นริศรา คําทา (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย สุรทักษ นันตระกูล (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
๒ นางสาว พิยดา ผานสุวรรณ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นาย ธวัชชัย เสริมไทยสงค (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย จิรวัฒน จุลรัมย (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๕ นางสาว จิราพร สุวรรณสมศรี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔๑. ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว ศิริรัตน ชุมดวง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว จิราพร มูลนอย 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ 
วาที่ ร.ต.
หญิง 

สิรินภา วงษภีระ 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กรณิการ   วงศกํ่า 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นางสาว เสาวรส   ทองพันชั่ง 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดล อม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย จตุรภัทร   สิทธิรักษ 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว 
ปราณ
ปรียา 

อินผูก 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว ฐิติรัตน  ฉัตรเท 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  



๑๐๘ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๖ นาย ชนะชัย  เขาทอง 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จ ะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

๗ นาย โชคลาภ พีระเกียรติขจร 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๘ นางสาว ศิริลักษณ  สายะหม ี

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ
กลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค 
(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุม
สัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๙ นาย สหภาพ  แปงใจ 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิ เล็กทรอนิกส  
(Digitalizing Government Data) 

๑๐ นาย ธนัฐ  วุฒิศรี 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา  

๑  นาย  ทวีศักดิ์   วางปอ 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนบัสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณา
การของกระทรวงมหาดไทย  

๒  นาย  นพณัฐ   นามปน 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนบัสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณา
การของกระทรวงมหาดไทย  

๓  นาย  ศุภศักดิ์  มินเทน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพืน้ทีท่ี่
รับผิดชอบ 

 

 

 



๑๐๙ 
 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

42. ตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นาย โกมล สายวงศเปย 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๒ นางสาว ทิพยวรรณ วงศแกน 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นาง นฤมล พรมเรือง 

(2) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาย เปรมศักดิ์ สุริวงคใย 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว พิกุล อินทะนะ 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว จุฑาทิพย ยะแกว 
(1 การวิเคราะหขอมูล ( Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว ณัฏฐณิชา สุริวงคใย 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  



๑๑๑ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๓ นางสาว วรรณภา วงศแกว 
(5 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๔ นางสาว วิจิตรา เตจะ 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๕ นางสาว วิมลรัตน ธรรมสอน 
(3) การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.) 

ประเภทนักศึกษา  
1 นางสาว กัญญาณฐั เนระวงค (4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด านตางๆ ) และการส ง เส ริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย นพรัตน กุลจักร (1 การวิเคราะหขอมูล ( Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตาํบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว น้ําทิพย โทบุดด ี (1 การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตาํบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว มัณฑนา แกวตั้ง (5 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

     
๕ นางสาว ศิวพร ปญญาวรคุณชัย (4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด านตางๆ ) และการส ง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวน

รับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง และ/หรือมี
การสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔๓. ตําบลบานบอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 
๑  นาง  กนกกร  ผื้อยศ (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว เจนจิรา  สองมา  (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว ยมลพร  จักรปา (๖ องคความรู เทคโนโลยี นวตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหชุมชน 

๔ นาย วรวุฒิ  อุบลศรี (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ 
 
 
 
 

นางสาว อัมพิกา  ฟองธิวงศ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย ศุภกิจ สองมา (๖ องคความรู เทคโนโลยี นวตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหชุมชน 
๒ นางสาว  เจนจิรา  สานเมทา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  



๑๑๓ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 
๓ นาง ปยรมณ วงศใยมูล (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว  ขวัญใจ  สายคําอินทร  (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๕ นาย ธนาธปิ สุขรัตน (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  
๑ นางสาว กฤษรีย ปุณณะศรี (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 

Government Data) 
๒ นางสาว กุลรภัส วงศพรม (๓ การจัดทํ าขอมูลราชการในพื้ นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data) 
๓ นางสาว เกตุสุดา  สายสุภา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นางสาว ชลธิชา  ปานทอง (๓ การจัดทํ าขอมูลราชการในพื้ นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส  

(Digitalizing Government Data) 
๕ นาย ธนวัฒน นุมัต ิ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางและ งบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๖ นาย ธรรมมงคล ลิขิตพรวงศ (๖ องคความรู เทคโนโลยี นวตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใหชุมชน 

๗ นาย ธิวา  ชะระ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นางสาว ปราณ ี มูลชุมภู (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางและ งบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

 



๑๑๔ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ   
๙ นางสาว รัชณีพร  ไชยปะละ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 

Government Data) 
๑๐ นาย วัชพล เหลาขาล (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางและ งบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม   
๑ นาย สหภาพ จันเตือน  (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ธนวัฒน  สามเมทา  (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษาการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยงกลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว พรรณราย บุญมัง (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP)/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว  เพชรภรณ  กาปนละ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๔ นางสาว เพ็ญนภา  บุญเรือง  (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางและ งบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๕ นาย ภาวนุวฒัน  แซแต (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน  
เกินจํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 



๑๑๕ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๔4. ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นางสาว ตะวันพร ลาวิตา 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

๒ นาง เพลินพิศ มณีไสย 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นาง ศศิพิมล ปงไฝ 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

4 นางสาว ศุภพิชญ เครือแปง 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

5 นางสาว อันธิกา ปูคํา 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา  OTOP/อาชีพ อ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด านต างๆ ) และการส ง เส ริมด าน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  

1 นางสาว วันวิสาข หอมเย็น 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

 



๑๑๖ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 

2 นาย ณัฐวัฒน วงคปญญา 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว สกุลรัตน กลมสรอย 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

4 นางสาว ปาริชาต ิ วงศชัชวาล (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นาง จินตนา เครือแปง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๖ นางสาว กัญจนชญา เต็มแสง 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๗ นางสาว สมจิตร สิธิสุข 
(6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๘ นางสาว ณัฐธิกา ตันเรือน (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๙ นาย ภานุพงษ กาญจนคงคา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว เกวลิน วงคแกวคํา 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ณัฐริกา คําปาละ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๓ นางสาว นันทลภัส ธิวงคนอย 

(2 การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาย พันธกานต ใจคํา 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๕ นางสาว ภัทราวรรณ ใจวงค 
(3 การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๖ นาวสาว มาริสา โสมะ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  

๑ นางสาว ณิชกานต โสมะ 
(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว ทิยานนัท ฉายาวรรณ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย พศวัต ปงหาญ 

(4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ ) และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว วีรยา จันทรแปงเงนิ 
(1 การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกินจํานวน

รับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการคัดเลือกอีกคร้ัง และ/หรือมี
การสัมภาษณใหม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

 



๑๑๘ 
 

 
 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔๕.ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาง สุภาพร   เพ็งนวม (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ ) การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด านตางๆ ) และการส ง เส ริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว พรรณพฤกษ   ไชยบุตร (๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว วันวิสา   แกวกําพล (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๔ นาง ฟองจันทร   วงศชัย (๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโลก การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๕ นางสาว ทิชากร  ใจเปย (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  
๑ นาย จรัญ   รุจิมิตร (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๒ นาง ปทิตตา   ศรีวิลัย (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด

ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 



๑๑๙ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 
๓ นางสาว ชลธิชา   วงศเปย (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว นภสร   เครือบุญมา (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณ การระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุม
เสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การ
สอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การ
วิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

๒ นาง พรทิพย   บุญขจร (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 

๓ นาย ภูเบศ   ไชยเสน (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) (รวมกับ กพร.  

๔ นางสาว นัฐธินี   วงศปนะ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นาย ฤทธิเกียรติ  สอนช ี (๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางสัมมาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ การสรางและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

6 นางสาว พรรณนิภา  จันใจ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ชานนท   ทาตอม (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว อาทิตยา   มูลพุกก (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

๓ นางสาว กุลสตรี  วิลาวัลย (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics จากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย  

 

 



๑๒๐ 
 

 

ประเภทนักศึกษา (ตอ  ตําแหนง 
๔ นางสาว กรกฏ  ชุติอนันต (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และก ารสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๔๖.ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นาย ธีรวริทธฐภัทร  ขันศึก (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาย วีรพงษ   วันเปย (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพืน้ที่  

๓ นาย สัตยา   หวังดี (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นาย สิทธิพงษ   ศรีจันทร (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นางสาว สุดาทิพย  เสนหา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย ณัฏฐ  สุปนตา (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นางสาว ดวงฤดี   ดีติ๊บ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่
ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๓ นาย พีรพล   วงคเรือง (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว รัตนาลักษณ  ฟูตุย (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๕ นางสาว ศิรินยา   ฟูจุมปา (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริม ดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว อังคณา   คําเผือ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗ นางสาว อารีรัตน   ภูสด (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  
๑ นาย ธนพล พลรงค (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง 
การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับ
สภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวน
โรค การคัดกรองจัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะห
สถานการณแนวโนม การระบาดในพื้นที่  

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๔๗. ตาํบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นางสาว ชอทิพย กันทาแจม 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชพีใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง  ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาง ณัชริฎา ใจวัน 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชพีใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง  ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาง วลัยรัตน แขนงแกว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กมลทิพย คําอาย 
(๓ การจัดทาํขอมูลราชการในพืน้ที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๒ นางสาว พรรณนิดา จันใจ 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง  ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว วรีรัตน รินพล 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชพีใหม 
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง  ๆ และการสง เสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย สุทธิโชค แสนคําฟ ู (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นาย อาทิตย แสนคําวงค (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 



๑๒๔ 
 

 

ประเภทนักศึกษา ตําแหนง 
 ไมมีผูสมัคร  

 
 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

 ๔๘. ตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว สุพัตรา สุภาโม 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๒ นางสาว ปฐมาวด ี กาวิธัง 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นาย นัทวุฒ ิ มาแปง 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย สุธน รักแจม 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕ นาย นรากรณ นิยากูล 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป  

๑ นางสาว ศิริรัตน ขัดสม 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

 



๑๒๖ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชน (ตอ  ตําแหนง 

๒ นาย วสันต บุตรขุนทอง 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นาย วิศิษฏ สิทธิตา 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัดเ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว วัชรีวรรณ นามะเสน 

(๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นางสาว สุวาณ ี อุดมา 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๔ นาย จักรภพ นามะเสน 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว นริศรา ขวงวี 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖ นางสาว จิราภรณ ตั๋นเต 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่ง แวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗ นางสาว ศิริพร วงศดี 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๘ นางสาว ปนัฐดา พญาไทย 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 



๑๒๗ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๙ นาย ธวัชชัย ขัดสม 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๑๐ นาย ธิติภูมิ จอมคํา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว มนธิชา วงกาว ี

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา  

๑ นางสาว สุชาดา สุริวงค 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัดเ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๒ นางสาว สุชานันท ใจมุข 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัดเ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

๓ นาย ณัฐภัทร จําฟ ู

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นาย พายัพ สิงหหลา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 



๑๒๘ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๔๙. ตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง  

๑ นางสาว กนกรดา ลําปน 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒ นาง ลลิตา แกวคําอาย 
(๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๓ นางสาว ศิริพร แกวนันชัย 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา  Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health 
Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม /Circular 
Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแก ชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กันณิการ จานชา 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นาย เกียรติศักดิ์ วงศปง 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นางสาว ชลธิชา มหาไม 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว ฎาวิกรณ ยะวัง 
(3) การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๕ นางสาว เพชรระยา ตายจันทร 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๖ นางสาว ภัทรสุดา ใจวัง 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๗ นางสาว ศศิณัฎฐ จันทรพลงาม (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 

๘ นางสาว ศิริมาศ ธรรมยา 

(๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพและสรางอาชีพ
ใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองความรูไปชวย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๙ นางสาว สิริยากร จี๋คํา 
(๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๑๐ นางสาว สุดารัตน ผึ้งเล็ก (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กุสุมา มาวิเลศ 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

ประเภทนักศึกษา  

๑ นาย เกากิตติชัย กิตติธนานุรักษ 
(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นางสาว จันจิรา กุลพรม (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๓ นาย ชานนท จันเปง 

(๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย  

๔ นางสาว รสา เตาแกว (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

๕ นาย สัณหณัฐ แกวปญญา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทนักศึกษา  
   

๑ นาย ธนภูมิ ไชยศิริ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน

จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย และหนวยงานผูใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกับกับผูผานการ
คัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

 

 

 



๑๓๐ 
 

 
 

 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหเปนลูกจาง (จางเหมา   
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

๕๐.ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
ประเภทประชาชนทั่วไป ตําแหนง 

๑ นางสาว กชรัตน วงคษา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นางสาว ธภัสรสรา ใจการ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๓ นางสาว ปยะฉัตร ชวยไทย (๗  ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นาง พณิสรณ โสอินทร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

๕ นางสาว สุพรณษา วงคสวัสดิ ์ (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน 
ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทประชาชนทั่วไป   
๑ นาย ธีรพล ธรรมปญญา (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชน 
ประเภทบัณฑิตจบใหม  

๑ นางสาว กรรณิการ อายุมั่น (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่ เปนขอมูล อิ เล็กทรอนิกส
(Digitalizing Government Data) 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

ประเภทบัณฑิตจบใหม (ตอ  ตําแหนง 
๒ นางสาว กฤษณา คุมภัย (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๓ นาย ชารินทร ปนใจกุล (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

๔ นางสาว ณัฎฐิน ี หลาปน (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว ณัฐริกา จิตใหญ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๖ นางสาว นวพร สินเปยง (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 
Government Data) 

๗ นางสาว พิชชาภรณ ติ๊บบุตร (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๘ นาย สิทธิชัย กาใจ (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๙ นางสาว อัจฉรา ถาอ่ินแกว (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐ นางสาว อิศรา อุดหมอ (๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํานโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัด เ ก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย  

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 

บัญชีรายชื่อสํารองประเภทบณัฑิตจบใหม ตําแหนง 
๑ นางสาว กัญญาณฐั เชยชุม (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
๒ นางสาว สุรัสวด ี สมพันธ (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 
๓ นาย ศุภวิชญ ฟูฟุง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นางสาว กฤติกา ณ ลําปาง (๒ การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ 

COVID และโรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การ
สงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม 
ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรอง
จัดระบบกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม 
การระบาดในพื้นที่  

ประเภทนักศึกษา  
๑ นางสาว กันทิมา งามสม (๓ การจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส(Digitalizing 

Government Data) 
๒ นางสาว ณัฐชา เรือนผูก (๔ การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ

สินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ การสรางการพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน ( Health Care/
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/ Circular Economy 
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว นารากร บุญคง (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๔ นาย สุทธิพงษ สุถาลา (๗ ไมระบุ ใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
๕ นางสาว อาทิตยา บุตรรัตน (๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
บัญชีรายชื่อสํารองประเภทนักศึกษา  

๑ นาย พีรพัฒน พุฒพันธุ (๖ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตําแหนงงาน เนื่องจากผูผานการคัดเลือก ไดระบุตําแหนงตรงกัน เกิน
จํานวนรับ และมีผูผานการคัดเลือกไมระบุตําแหนงงาน โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผู ใชงานจะพิจารณา และตกลงรวมกันกับ 
ผูผานการคัดเลือกอีกครั้ง และ/หรือมีการสัมภาษณใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 


