


บัญชีแนบท)ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา 
เร่ือง รายช่ือผู)ผEานการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

 

1. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แขวงบางย่ีเรือ  

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

1 นาย เตชัส หวังพฤกษ2 นักศึกษา  

2 นาย วิศรุต วุฒิรุ:งเรืองกิจ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

3 นาย กฤษฎ2 มีสิมมา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

4 นาย ทชา นิจภากรกุล บัณฑิต  

5 นาย สมชาย อรุณกิจสัมพันธ2 ประชาชน  

6 นางสาว ช่ืนฤทัย เอกธรรมทัศน2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

7     รอประกาศ 

8     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

9 นางสาว สมจิต สุนทรวิภาต นักศึกษา  

10 นางสาว ลลิตา เตือนอุดมศีล นักศึกษา  

11 นางสาว กัญญารัตน2 แซ:ฟุXง บัณฑิต  

12 นางสาว ชนัญชิดา สันติเจริญเลิศ บัณฑิต  

13 นาย ณรงศักด์ิ นามวงสาร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

14 นางสาว ญาตาวี หวังพฤกษ2 นักศึกษา  

15 นางสาว ณัฐฐาพรรณ สุมาลี บัณฑิต  

16 นาย ศิรณัฐ คงธนาคมธัญกิจ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

17 นาย ประทีป ภู:สำลี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

18 นาย มูฮำหมัด หวังพฤกษ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

19 นาย บาซิล หวังพฤกษ2 บัณฑิต  

20 นางสาว ธนัฏฐา ถมทอง บัณฑิต  
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2. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แขวงสำเหรE 

 

 

 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

21 นาย กิตติพล  รุ:งแสงนพรัตน2 นักศึกษา  

22 นางสาว ธัญวรัตน2  พลเย่ียม นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

23 นางสาว ณัฐสุดา  อบอุ:น บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

24 นางสาว สุมินตรา  ปกครอง บัณฑิต  

25 นางสาว ณัฐมา พิทักษ2ฐาน ประชาชน  

26 นางสาว จริยา ยอดอุดม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

27     รอประกาศ 

28     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

29 นางสาว อนุธิดา ศรีทา นักศึกษา  

30 นางสาว ศริญญา  อัครเดชาบุญ นักศึกษา  

31 นางสาว พรสุดา อินอุ:นโชติ บัณฑิต  

32 นาย สิทธิพงษ2  ผลอินทร2 บัณฑิต  

33 นางสาว นฤมล  เกิดม:วง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

34 นางสาว สุพัฒศจี มีบุญ นักศึกษา  

35 นางสาว ศรัญญา  คลังระหัด บัณฑิต  

36 นาย อาณาจักร  รัตนศรี บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

37 นางสาว นัยนา สิงห2ลอ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

38 นาย ธัญพจน2  สินสาธิตสุกุล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

39 นางสาว ประภารัตน2  ยืนย่ัง  บัณฑิต  

40 นางสาว อรอนงค2  สิริวรรณวงษ2  บัณฑิต  
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3. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แขวงหิรัญรูจี 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

41 นางสาว กัลยาลักษณ2  นาตcะ นักศึกษา  

42 นางสาว เหมวรรณ  เอมวงษ2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

43 นางสาว กัสมาพร งวงชdาง บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

44 นางสาว จุฑามาศ  นนท2นภา บัณฑิต  

45 นาง กัลยา ใจกลัด ประชาชน  

46 นาย สุรพงษ2  เทศทอง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

47     รอประกาศ 

48     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

49 นาย สุธิกานต2  เกิดสกุล นักศึกษา  

50 นาย พรชลัท  ประสิทธ์ิวัชรากร นักศึกษา  

51 นางสาว สายใจ  ใจกลัด บัณฑิต  

52 นาย ณัฐพล  ตติยธรรมาภรณ2 บัณฑิต  

53 นางสาว วรัณยา  แซ:งdอ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

54 นางสาว ทัชชามา  สืบสาม นักศึกษา  

55 นางสาว ณัฐนันท2  ชัยศรี บัณฑิต  

56 นางสาว กนกพร  ริมผดี บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน  

57 นางสาว ศิรภัทธ2  สิงห2ศิริ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

58 นางสาว ชมภูนุช  เจียมสมบูรณ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

59 นางสาว เครือวัลย2  กุมารสินธ2 บัณฑิต  

60 นางสาว ประภัสสร  แสงทิม บัณฑิต  
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4. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงคลองชักพระ 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

61 นางสาว ลลิศรา  หมู:นิคม นักศึกษา  

62 นาย สุรจิต  เวฬุวะณารักษ2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

63 นางสาว ปาลิตา  ใจวงศา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

64 นางสาว นินูรีฮัน วานิ บัณฑิต  

65 นาย กิตติเดช  บุญเพียร ประชาชน  

66 นางสาว ศิริวิภา เคียงพิมาย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

67     รอประกาศ 

68     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

69 นางสาว บัวทิพย2  ดาลัดธรรมกุล นักศึกษา  

70 นาย ธนาวุฒิ  กงเพชร นักศึกษา  

71 นางสาว ณัฐยา ทองออน บัณฑิต  

72 นาย พันธุ2เลิศ  ไพฑูรย2บัวทอง บัณฑิต  

73 นาง วัลภา  ซอง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

74 นางสาว สุธิดา  บุญเติม นักศึกษา  

75 นางสาว ภูรีรัตน2 ศรีสุธน บัณฑิต  

76 นางสาว อวิกา  จงเจริญ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน  

77 นางสาว วรินทร2พร  ถาวรวิทย2วรากุล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล  

78 นางสาว อรุณ  แกdวดอน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

79 นางสาว อัจฉราภรณ2 ก่ำมอญ บัณฑิต  

80 นางสาว ลินิน โอชวิทูรพจน2 บัณฑิต  
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5. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงฉิมพลี 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

81 นาย ภาณุวัฒน2  จ้ิวไมdเเดง นักศึกษา  

82 นางสาว สิริภัทร จิตผ:องเย็น นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

83 นาย ธนพล  วงศ2ประเสริฐ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

84 นาย กิตติกานต2 พงศ2ประยูร บัณฑิต  

85 นาง กรรณิการ2  ฉัตรเกษ ประชาชน  

86 นางสาว รุ:งทิพย2  เกิดแยdม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

87     รอประกาศ 

88     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

89 นางสาว นิรันตี  วันเพ็ญ นักศึกษา  

90 นางสาว พิมพกานต2  ทองคำแพdว นักศึกษา  

91 นางสาว จารุณี เพ็งพุ:มทอง บัณฑิต  

92 นางสาว สลิลทิพย2 เคลdาสี บัณฑิต  

93 นางสาว จุฑามาศ  ฉิมแพ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

94 นาย พีรวิชญ2  รัตนดาราโชค นักศึกษา  

95 นางสาว ธมลวรรณ เรืองแกdว บัณฑิต  

96 นางสาว ปkทมล ตุdงประโคน บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

97 นาย ธนพล  สุขลdอม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

98 นาย อิทธิพล  แสงรุ:ง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

99 นางสาว ณัฐธิดา ประสาททอง บัณฑิต  

100 นางสาว จริยา ล้ิมม่ัง บัณฑิต  
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6. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงตล่ิงชัน 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

101 นางสาว วโรชา  สิงหะทุม นักศึกษา  

102 นาย มนูญ  จันทินมาธร นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

103 นางสาว ปนัดดา  ศรีเดช บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

104 นางสาว อินทิรา  สวนกัน บัณฑิต  

105 นาย พรเทพ  ถุงเงินศิริ ประชาชน  

106 นาง  ลัดดาวัลย2   สายสน  ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

107     รอประกาศ 

108     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม  

109 นาย อรรถพล  สาธุกิจ นักศึกษา  

110 นางสาว สิดาพร  บรรจุงาม นักศึกษา  

111 นาย ปmยเทพ  เลิศลักขณาวงศ2 บัณฑิต  

112 นาย กิติวัฒน2  ถาวรกิตติพล บัณฑิต  

113 นาย ชิติสรรค2  คาร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

114 นางสาว ธนภรณ2  เปรมทอง นักศึกษา  

115 นางสาว มนัสศรณ2  นางาม บัณฑิต  

116 นางสาว คัทรียา  สกุลเจริญ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

117 นาย กิตติภูมิ  มีรักษา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

118 นางสาว พิมพ2  จdอยเจนสินธุ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

119 นาย กฤตกร  กอบัวแกdว บัณฑิต  

120 นางสาว อินทิรา  มหาวงศ2 บัณฑิต  
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7. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงบางเชือกหนัง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

121 นาย ปmยะราษฎร2  บุญธรรม นักศึกษา  

122 นาย ธรรมรัตน2 เลพล นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

123 นาย ชลกานต2  ชูชีพ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

124 นางสาว ปนัฐดา ปทุมทอง บัณฑิต  

125 นางสาว ชุดาภรณ2 โตษณีย2 ประชาชน  

126 นาง พิกุล  พลนามอินทร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

127     รอประกาศ 

128     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

129 นางสาว สิริยากร ศรีบุรุษ นักศึกษา  

130 นางสาว พลอยไพลิน  อุดม นักศึกษา  

131 นางสาว ศศิธร  จันทพงศ2 บัณฑิต  

132 นางสาว โศรตรีย2  แสงขาว บัณฑิต  

133 นาย สุพจน2  พลนามอินทร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

134 นาย วิชาชาญ  พุ:มใหม: นักศึกษา  

135 นางสาว ณัฐกาญจณ2  มนต2ภัทรสกุล บัณฑิต  

136 นางสาว ศศิชา มูลทองคำ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

137 นางสาว สศิดา อาจด:อน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

138 นาง มนัสนันท2 พรธวัลรัตน2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

139 นางสาว จุฑามาศ ตู:วิเชียร บัณฑิต  

140 นาย ดำรง  ผลาเกตุ บัณฑิต  
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8. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงบางพรม 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

141 นางสาว ศศิประภา  ลงยันต2 นักศึกษา  

142 นาย ปรัชญา  จารัตน2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

143 นางสาว กมลทิพย2  บุญจันทร2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

144 นาย อัศรานนท2  สว:างศรี บัณฑิต  

145 นาย พงษ2พิพัฒน2  ทิมประเสริฐ ประชาชน  

146 นางสาว ภัทรวดี นาวิกานนท2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

147     รอประกาศ 

148     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

149 นางสาว ธีราพร  จอนแจdงจันทร2 นักศึกษา  

150 นาย ชยุต  รวิพลเหมกร นักศึกษา  

151 นางสาว ภาวิณี มาทิพย2 บัณฑิต  

152 นางสาว สุภาวดี  แกdวเพ็ชร2มะดัน บัณฑิต  

153 นางสาว กัณณ2ลภัส  กาญจณเดชศิริ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

154 นาย อนัตตา  จันทมาลา นักศึกษา  

155 นางสาว จันทร2ฉาย  นวลจันทร2 บัณฑิต  

156 นางสาว สุพัชชา  มากบุญมี บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

157 นางสาว ใจงาม  นพรัตน2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

158 นางสาว พรพิมล  ขริบโต ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

159 นางสาว วิภาวี นันทะชัย บัณฑิต  

160 นาย สันติภาพ วสันต2 บัณฑิต  
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9. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน แขวงบางระมาด 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

161 นางสาว ณัฐชภรณ2  เรืองฤทธ์ิ นักศึกษา  

162 นางสาว นายธีรวุฒิ  แดงอรุณ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

163 นางสาว ชาลิสา  พาทรัพย2มา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

164 นางสาว เดือนเพ็ญ แซ:คู บัณฑิต  

165 นางสาว อรุณฤทัย  วุฒทะวัน ประชาชน  

166 นางสาว นวลจันทร2 กลdาหาญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

167     รอประกาศ 

168     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

169 นางสาว สุพิชญา  ไชยฤทธ์ิ นักศึกษา  

170 นางสาว ภัทราพร  มุ:งธัญญา นักศึกษา  

171 นาย สรัญญ2 สาทประเสริฐ บัณฑิต  

172 นางสาว ณฐิณี  บุญถาวร บัณฑิต  

173 นางสาว วาริณี แซ:โกcย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

174 นางสาว สุดาภรณ2  ศรไชยญาติ นักศึกษา  

175 นาย นภพล  แพนพันธ2อdวน บัณฑิต  

176 นาย พายุ  กลีบบัว บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

177 นาง จารุวรรณ ลูกนก ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

178 นางสาว อรอนงค2  สีแจ:ม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

179 นางสาว กวิสรา  กลางสวัสด์ิ บัณฑิต  

180 นางสาว เพลินจันทร2  อรุณแฉ:ง  บัณฑิต  
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10. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลกาหลง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

181 นาย ขวัญ  ศรีสนอง นักศึกษา  

182 นาย ศรายุทธ  อยู:คง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

183 นาย สุวิน วิชญานุภาพ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

184 นางสาว ณัฐกาญจน2  อาษา บัณฑิต  

185 นางสาว กานต2พิชชา หาญกลdา ประชาชน  

186 นางสาว นภัสสร ราชขวัญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

187     รอประกาศ 

188     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

189 นาย ธรรมกฤษณ2  แพกุล นักศึกษา  

190 นางสาว ลดาวัลย2  โพธ์ิพรม นักศึกษา  

191 นางสาว สราลี นุชม่ัน บัณฑิต  

192 นางสาว ชนัญชิดา  วัชราภรณ2วิวัฒน2 บัณฑิต  

193 นาย วรพล พงศ2พันธ2ชัยกุล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

194 นางสาว ศรัณย2พร อdอยสนามไชย นักศึกษา  

195 นางสาว พรไพลิน  กลdาวิกรณ2 บัณฑิต  

196 นาย สถาพร  ยศสมบัติ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

197 นางสาว สุภาพร เบาไมdผล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

198 นางสาว สุกัญญา เรืองสีสมบูรณ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

199 นางสาว วชิราภรณ2  เนตรวิจิตร บัณฑิต  

200 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ บัณฑิต  
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11. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลโกรกกราก 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

201 นางสาว เพ็ญพิชชา สือจันทรา นักศึกษา  

202 นาย พรสกล บุญลdอม นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

203 นางสาว สุขชีวี  ชมพัฒนา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

204 นางสาว อนันดา นาวาโยธิน บัณฑิต  

205 นาง ศิริพร สือจันทรา ประชาชน  

206 นาง อัญชฎา บุญลdอม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

207     รอประกาศ 

208     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

209 นาย ศุภเสกข2 หุ:นนอก นักศึกษา  

210 นาย ธีรพงศ2 สือจันทรา นักศึกษา  

211 นาย สุพัฒน2 เพียรบางยาง บัณฑิต  

212 นาย สิรภูมิ มีสวัสด์ิ บัณฑิต  

213 นางสาว ศิริพร ดิษฐสกุล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

214 นาย อัครากร บุญลdอม นักศึกษา  

215 นาย ณัฎฐชัย  สอาดเอ่ียม บัณฑิต  

216 นาย ภูมินิธิศ  ทวิชศิริกูล บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

217 นางสาว ณิชกานต2 เขียวแกdว ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

218 นางสาว ปmยะนันท2 ใจบรรจง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

219 นางสาว สวรรณศิริ สุนทราศรี บัณฑิต  

220 นางสาว อาทิตยา  กองทุ:งมน บัณฑิต  
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12. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลคอกกระบือ 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

221 นาย สุรศักด์ิ  เวียงวิเศษ นักศึกษา  

222 นางสาว กฤษติยา  จิตรณรงค2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

223 นางสาว วรวลัญช2 เลิศสิทธินนท2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

224 นางสาว อนุชตรา  สุภาษี บัณฑิต  

225 นางสาว ราชาวดี สินนากร ประชาชน  

226 นาง พรทิพย2 บ:งเทพ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

227     รอประกาศ 

228     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

229 นาย กิจจา  พงษ2พานิช นักศึกษา  

230 นางสาว บุษรินทร2  แจ:มจำรูญ นักศึกษา  

231 นางสาว สุทินา โตสมบุญ บัณฑิต  

232 นางสาว ณัชชา บุญถนอม บัณฑิต  

233 นางสาว นวลนภา ไตรเวช ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

234 นางสาว อาทิตยา  ไถยฤทธ์ิ นักศึกษา  

235 นางสาว อภิญญาภรณ2 สุระมณี บัณฑิต  

236 นาย ประภัทรพล ภู:เกษ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

236 นาง ผกามาศ พุ:มจันทร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

238 นางสาว ศรัญญา จันทร2โภชา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

239 นางสาว เฟmร2น  ดีอินทร2 บัณฑิต  

240 นางสาว ปmnนสุดา  ฆารพันธุ2 บัณฑิต  
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13. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลโคกขาม 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

241 นางสาว สุนิตา   ไชยสิงห2 นักศึกษา  

242 นาย วสุรัตน2 โคษา นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

243 นางสาว หยกฤดี นพคุณ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

244 นางสาว อภิญญา เอ้ือธรรมวิทยา บัณฑิต  

245 นางสาว ประไพศรี สิริทองวิไล ประชาชน  

246 นาย ฐิติพงศ2 กรีทอง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

247     รอประกาศ 

248     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

249 นาย ธนากร  เหขุนทด นักศึกษา  

250 นาย วุฒิภัทร  ตันรัตนส:องแสง นักศึกษา  

251 นางสาว อรสา สุดละม:อม บัณฑิต  

252 นางสาว นฤมล  เรืองแสง บัณฑิต  

253 นาย พันธกานต2 นิลขำ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

254 นาย ณรงค2ชัย  ผิวทอง นักศึกษา  

255 นาย ธนวัฒน2  เอ้ืองนิมิตรบุตร บัณฑิต  

256 นางสาว ณัฐชยา  รตะสุขารมย2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

257 นางสาว ศิรประภา อูpเจริญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

258 นาง ปุณยนุช พ:วงสังข2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

259 นาย วรเมธ  ผลอินทร2 บัณฑิต  

260 นางสาว ธวัลรัตน2  จันทร2ศรี บัณฑิต  
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14. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลชัยมงคล 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

261 นางสาว ญาณาภรณ2 เพียวสามพราน นักศึกษา  

262 นาย สุทธิภัทร หลงเปล่ียว นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

263 นางสาว ฉันชนก คงคณาสิน บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

264 นางสาว ภัทรภร พงษ2เพ็ง บัณฑิต  

265 นาง คณิดา สัจจวิโส ประชาชน  

266 นางสาว แตงไทย หลงเปล่ียว ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

267     รอประกาศ 

268     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

269 นาย ณัฐวุฒิ แสงสว:าง นักศึกษา  

270 นาย ภัทรดนัย หลงเปล่ียว นักศึกษา  

271 นาย ศิรสิทธ์ิ สุ:มสม บัณฑิต  

272 นางสาว นภาวรรณ แสงสว:าง บัณฑิต  

273 นาย ประวิตร หลงเปล่ียว ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

274 นาย สุวิสุทธ์ิ ทองชิว นักศึกษา  

275 นางสาว ศิริภาวดี จันทร2สมบูรณ2 บัณฑิต  

276 นาย ธงชัย โพธ์ิเทศ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

277 นาย วุฒิศักด์ิ คงตะเคียน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

278 นางสาว สมส:วน ชาวไร:อdอย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

279 นางสาว หทัยชนก เหลืองขม้ิน บัณฑิต  

280 นางสาว มาลาเรือน วงศ2จันทร2สุข บัณฑิต  
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15. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลทEาจีน 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

281 นางสาว ปาลิตา ทรงเจริญ นักศึกษา  

282 นาย อวิโรธน2  มัชฌิมพงษ2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

283 นางสาว พรนภา แจdงกระจ:าง บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

284 นางสาว นิรชา หอมทอง บัณฑิต  

285 นาย นิเวศน2 ทองเกตุ ประชาชน  

286 นาย เอกพันธ2 แมdนอินทร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

287     รอประกาศ 

288     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

289 นาย วริศ ไมdสังข2 นักศึกษา  

290 นางสาว ธัญรดา  บุญเมือง นักศึกษา  

291 นางสาว กมลวรรณ แซ:จัง บัณฑิต  

292 นางสาว เมทินี  แจ:มศรีจันทร2 บัณฑิต  

293 นาย ไวพจน2 คงทน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

294 นาย วรัญrู  สุพรรณบวรภัค นักศึกษา  

295 นาย ชาญปรากรณ2 รอดพิทักษ2 บัณฑิต  

296 นางสาว จาริณี  ทองทิพย2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

297 นาย พัชรพล คงแสงงาม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

298 นางสาว อมรรัตน2 พลยุทธ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

299 นางสาว สุธาริดา  อ:อนทองอิน บัณฑิต  

300 นาย กฤตเมธ  หาญลคร บัณฑิต  
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16. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบางกระเจ)า 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

301 นางสาว พรลภัส ปานชงค2 นักศึกษา  

302 นางสาว บุณยานุช เกิดปksน นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

303 นางสาว ปmยาภรณ2 หอมบุญยงค2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

304 นาย ทศพร  บุญยารักษ2 บัณฑิต  

305 นางสาว อริสรา สุพินนา ประชาชน  

306 นาย วิรัตน2 ชุณหะ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

307     รอประกาศ 

308     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

309 นางสาว อรุณวรรณ  ทองดี นักศึกษา  

310 นาย ชาญชล  กุลรักษา นักศึกษา  

311 นางสาว อภิญญา ศรีปุย บัณฑิต  

312 นาย สิรภพ สว:างอารมย2 บัณฑิต  

313 นางสาว ณัฐพร พรหมโสภา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

314 นาย ชาญชล  กุลรักษา นักศึกษา  

315 นางสาว ปณิดา สิรินิมิตโชค บัณฑิต  

316 นางสาว เก็จแกdว กัลณา บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

317 นางสาว สมพร เกิดบdานบ:อ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

318 นาย วฤทธ์ิ เพชรติง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

319 นาย ธนภัทร ปานชงค2 บัณฑิต  

320 นาย อวิรุทธ2  สางรัมย2 บัณฑิต  
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17. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบางโทรัด 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

321 นาย นัฐกานต2 อ่ิมเดือนเพ็ญ นักศึกษา  

322 นาย ธนภัทร2 เหล:าเลิศ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

323 นาย  ธนัย พวงมาลัย บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

324 นางสาว อัญชลี  มุ:งรีกลาง บัณฑิต  

325 นาง สมพร ฉิมเครือวัลย2 ประชาชน  

326 นาง กิติยา หนูกระจ:าง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

327     รอประกาศ 

328     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

329 นาย วีรากร เฮงสกุล นักศึกษา  

330 นางสาว ฟาติมา  ดdนกันเดช นักศึกษา  

331 นาย สมศักด์ิ  ลิขิตอธิคม บัณฑิต  

332 นาย ธราดล  แกdวทิพย2รักษ2 บัณฑิต  

333 นางสาว กฤติยา สายสุนีย2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

334 นาย เทพรังสรรค2  พรมชาติ นักศึกษา  

335 นางสาว สิริฐิรญา ไกรจัตุรัส บัณฑิต  

336 นางสาว ศศิญา สืบสุนทร บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

337 นางสาว โชติกา บุญเรือง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

338 นางสาว ทัศนา รุ:งสว:าง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

339 นางสาว ภัสสร  ไกรสันเทียะ บัณฑิต  

340 นาย ปณิธาน  ปานสกุล บัณฑิต  
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18. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบางน้ำจืด 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

341 นาย วัชรพล  จัตุธรรม นักศึกษา  

342 นาย ฮำหมัดฮาฟmส สะแปอิง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

343 นางสาว ธนัชพร ไทยเจริญ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

344 นางสาว รัชฎาพร สินมา บัณฑิต  

345 นางสาว กัญญา ช่ืนบุญเกิด ประชาชน  

346 นางสาว สุพาพร ผิวประกายเพชร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

347     รอประกาศ 

348     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

349 นางสาว พรนิภา จันดำ นักศึกษา  

350 นางสาว ภาณุกานต2  นาคเกตุ นักศึกษา  

351 นาย นราวิชญ2 บุญเย่ียม บัณฑิต  

352 นาย วิทวัส พูลทอง บัณฑิต  

353 นาง รุ:งนภา ปูเรวาล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

354 นาย ระพีพันธ2  เกาะสมัน นักศึกษา  

355 นางสาว อรนิภา เท่ียงขัน บัณฑิต  

356 นาย นพวิชญ2 เบ็ญฮัดยีลีลาศ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

357 นางสาว ญาณิน ดอนชัย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

358 นาง อุบลวรรณ สุวรรณ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

359 นาย อิศเรศ  สรวิสูตร บัณฑิต  

360 นาย ศุภกรณ2  สหุนิล บัณฑิต  
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19. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบ)านเกาะ 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

361 นาย อภินันท2 หล:าสำราญ นักศึกษา  

362 นางสาว รุdงตะวัน กาญจนาภิรมย2สุข นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

363 นางสาว พชรพรรณ ชาวน้ำ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

364 นาย พลากร ย่ิงยวด บัณฑิต  

365 นาง เกศรินทร2 แสงไข: ประชาชน  

366 นางสาว ภาวนา เผ:าจินดา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

367     รอประกาศ 

368     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

369 นางสาว โสภิญ  เคdาโนนครdอ นักศึกษา  

370 นาย เมธาศิษฐ2  พรธนสวัสด์ิ นักศึกษา  

371 นางสาว พิชญาภา  ศรีสมบัติ บัณฑิต  

372 นาย พงศกร  พฤกษาชีวะ บัณฑิต  

373 นางสาว ปาริฉัตร วงศ2คำต้ิ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

374 นางสาว ภริดา ฟูพัฒนวงศ2 นักศึกษา  

375 นาย ภัทรพล  อินทช่ืน บัณฑิต  

376 นางสาว นนธพร  สุดจริง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

377 นาย ธนกิจ อินทรพรหม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

378 นาย สยาม มูระคา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

379 นาย ศักด์ิกรินทร2  วรกาญจน2 บัณฑิต  

380 นางสาว อาภาพร  สงวนศรี บัณฑิต  
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20. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบางหญ)าแพรก 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

381 นางสาว บุษบา  แสงแกdว นักศึกษา  

382 นางสาว อนุชิดา  สาทิพจันทร2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

383 นางสาว วธัญญา  เสมุกดา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

384 นางสาว พิมพ2กมน  ไชยเสนา บัณฑิต  

385 นาย  กิติศักด์ิ  มาลีพันธ2 ประชาชน  

386 นาย สักนรินทร2 พุ:มเพ็ชร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

387     รอประกาศ 

388     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

389 นางสาว วัลภา  จ:ายจันทร2 นักศึกษา  

390 นางสาว  ปวันรัตน2  รอดเจริญ นักศึกษา  

391 นางสาว ทัตติยา ดวงหิรัญ บัณฑิต  

392 นางสาว พิชญา  จตุรภักด์ิ บัณฑิต  

393 นาง รุ:งอรุณ สรdอยอำภา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

394 นางสาว ธนาวรรณ  สุขถาวร นักศึกษา  

395 นางสาว นฤภร ไมdสังข2 บัณฑิต  

396 นางสาว สิวินีย2  มณีนิล บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

397 นาย ธนดล จิตร2ดารักษ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

398 นาย สันติ ตออำนวย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

399 นางสาว ภิญญดา  พันธุ2ชาตรี บัณฑิต  

400 นางสาว กิตติกา  ตdนแกdว บัณฑิต  
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21. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง ตำบลบ)านบEอ 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

401 นาย วงษ2สรรค2  ใจลา นักศึกษา  

402 นาย อภิรักษ2 มันเลิศ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

403 นางสาว นิศาชล  พิชพันธ2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

404 นางสาว สุชาวดี  ใจดี บัณฑิต  

405 นางสาว วิศรุตา โพธ์ิร:มไทร ประชาชน  

406 นางสาว ดวงฤทัย ฤทธ์ิจรูญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

407     รอประกาศ 

408     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

409 นาย ศุภณัฐ โกpบางนdอย นักศึกษา  

410 นางสาว รัตนนาค นรังศิยา นักศึกษา  

411 นางสาว พรพิรุฬ  สวามิชัย บัณฑิต  

412 นางสาว ณัฐพร คำบุบผา บัณฑิต  

413 นางสาว มะลิ โตcะทองแดง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

414 นางสาว กมลวรรณ รัตนะ นักศึกษา  

415      

416 นางสาว จุฑามาศ  สมัตถะ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

417 นาย เทอดชัย โพธ์ิร:มไทร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

418 นางสาว กรณ2กุลขจิต เรืองกิจไพศาล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

419 นาย กฤษณะ  ปmnนเกตุ บัณฑิต  

420 นางสาว สุวรรณี แตงทอง บัณฑิต  
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22. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลเกษตรพัฒนา 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

421 นาย ธิติภัค  ภู:ปราง นักศึกษา  

422 นางสาว จิราภา  วงษ2สิม นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

423 นางสาว ณัฐวรา รัสมี บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

424 นางสาว ราตรี จdอยจินดา บัณฑิต  

425 นาย นิยม ดาวผ:อง ประชาชน  

426 นาย ธันวา ครุฑธา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

427     รอประกาศ 

428     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

429 นางสาว ปmยวรรณ  มาชัย นักศึกษา  

430 นางสาว รัตติยากร  เพชรนอก นักศึกษา  

431 นางสาว ฉัตรทริกา  ชุบขุนทด บัณฑิต  

432 นาย ชัยชนะ  นาแถมนาค บัณฑิต  

433 นาย อนนท2ทณัฎฐ2 โพธ์ิทอง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

434 นาย วชิรวิทย2  คชสง:า นักศึกษา  

435 นางสาว พรจิรา  หิรัญชัย บัณฑิต  

436 นางสาว ลักษณา  ลอยสง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

437 นาง ชนิดาภา เกตุแกdว ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

438 นาง สุพิญญา สิริรุ:งอรุณ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

439 นาย บุญญฤทธ์ิ   สังข2ทอง บัณฑิต  

440 นาย ณัฐวุฒิ   จิตรสมัคร บัณฑิต  
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23. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลคลองตัน 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

441 นาย กฤตชญา  แสงก่ำ นักศึกษา  

442 นาย พีรพนธ2  วิทูรพงศ2พินิจ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

443 นางสาว โศรยา  ยูโซะ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

444 นาย ภูวดล  จรูญศักด์ิ บัณฑิต  

445 นางสาว รัตนาภรณ2 ใชdบางยาง ประชาชน  

446 นางสาว กมลวรรณ แซ:เฮdง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

447     รอประกาศ 

448     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

449 นาย ภาณุวัฒน2  จ้ิวไมdเเดง นักศึกษา  

450 นาย ศราวุธ  ดอนเมืองพรม นักศึกษา  

451 นางสาว ปkทมา ภู:อารีย2 บัณฑิต  

452 นางสาว ภคพร สุดจริง บัณทิต  

453 นางสาว ปภังกร สิทธิกิตติธนา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

454 นางสาว นิราพร  เดชะ นักศึกษา  

455 นางสาว สุดารัตน2 สาแสะ บัณฑิต  

456 นาย ปmยะพงษ2 เจcะเด็ง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

457 นางสาว นัฐชา จีนสุขประเสริฐ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

458 นาย เฉลิมชัย จีนสุขประเสริฐ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

459 นาย อภินัทธ2   มาศวิเชียร บัณฑิต  

460 นาย นิธิภัทร  ราศรี  บัณฑิต  
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24. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลเจ็ดร้ิว 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

461 นางสาว ธัญวรัตน2  เวกเจริญ นักศึกษา  

462 นางสาว ชนิตา  สุวรรณแสง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

463 นางสาว วรรณวิษา เปmนสมุทร บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

464 นาย ปฐมมนตรี อุ:มอาษา บัณฑิต  

465 นาย อานนท2 เทพสุวรรณ ประชาชน  

466 นาย สาคร ทองคุdม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

467     รอประกาศ 

468     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

469 นางสาว อาทิติณี  บุญเพ็ชร นักศึกษา  

470 นาย สุกฤษฎ์ิ  ภักดีโชติ นักศึกษา  

471 นางสาว สุพรรษา ยอดดี บัณฑิต  

472 นางสาว รุ:งทิวา เขียวคำ บัณฑิต  

473 นางสาว สุจิตรา พ่ึงบdานเกาะ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

474 นาย ณัฐดล  พัฒนเลิศสินธุ2 นักศึกษา  

475 นางสาว รุ:งนภา  กิตติรวีโชติ บัณฑิต  

476 นาย แทนไท วรรณพราหมณ2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

477 นางสาว ณุภัทรณีย2 ดูเบร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

478 นางสาว มยุรา ฉายะยันต2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

479 นาย กฤษณพงศ2  เมืองครุฑ  บัณฑิต  

480 นาย ดลราชัย  แสนอุบล  บัณฑิต  
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25. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลบ)านแพ)ว 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

481 นางสาว เนตรชนก วงษ2สมุทร นักศึกษา  

482 นางสาว อิศริญาพร  งอกนาวัง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

483 นางสาว ศิริรัตน2 ทรงสำเร็จ บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

484 นาย เด:นชัย  สุรินทร2ต้ังตระกูล บัณฑิต  

485 นาย สรพล โสวจันทร ประชาขน  

486 นางสาว ณัฐกานต2  ศิริกานนท2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

487     รอประกาศ 

488     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

489 นางสาว หฤทัยรัตน2  ปรีชา นักศึกษา  

490 นาย ภาณุมาศ  ศิริมานิตย2 นักศึกษา  

491 นางสาว บุษบาวรรณ ชาวบางน้ำวน บัณฑิต  

492 นาย กันตภณ จังพานิช บัณฑิต  

493 นาง มะลิ  กวินยวง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

494 นาย ประภากร  มีพรบูชา นักศึกษา  

495 นางสาว นภาวรรณ  แสงสว:าง บัณฑิต  

496 นางสาว กมลรัตน2  ผ:องประภา บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

497 นางสาว ภาวิณี พรมสมบัติ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

498 นาง ชมพูนุช โชคบริบูรณ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

499 นาย ชิณวัฒน2 เหมาะโสม  บัณฑิต  

500 นางสาว อารยา  ตระกรุดเงิน  บัณฑิต  
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26. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลยกกระบัตร 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

501 นางสาว สุภาวรรณ  ปลีสมุทร นักศึกษา  

502 นางสาว รวงขdาว  ใยจันอัด นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

503 นางสาว เบญจมาภรณ2 เขียวคลdาย บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

504 นางสาว ชุติมา สระเอ่ียม บัณฑิต  

505 นาย สิริชัย เหรียญทองคำ ประชาชน  

506 นางสาว วันสว:าง กิจศิริ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

507     รอประกาศ 

508     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

509 นางสาว สุวนันท2  โพธิสังข2หิรัญ นักศึกษา  

510 นางสาว วันวิสา  ฉันทรัตนาคินทร2 นักศึกษา  

511 นาย คณิตพัฒน2 ทรงวัฒนา บัณฑิต  

512 นาย ณัฐชนม2 ศรีผุดผ:อง บัณฑิต  

513 นางสาว เกศแกdว อินทรพรหม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

514 นางสาว สุณัฎฐิดา  ใจธรรม นักศึกษา  

515 นางสาว สุชาวดี ศักด์ิกำจร บัณฑิต  

516 นางสาว ภาริน  พุทธชาติ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

517 นางสาว วีรญาภา เอมสะอาด ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

518 นางสาว พนัชกร ทรงวัฒนา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

519 นางสาว วาสนา  พันธุ2มุข  บัณฑิต  

520 นางสาว เจนจิรา  อรชร  บัณฑิต  

 

 

 

 

26



27. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลโรงเข) 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

521 นางสาว บงกชพร สกุลเต็ม นักศึกษา  

522 นางสาว ธิติภรณ2  บุญมี นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

523 นางสาว ปkทมาพร ดวงลdอมจันทร2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

524 นางสาว มณฑิรา จันทร2สอน บัณฑิต  

525 นางสาว ล่ันทม สมบูรณ2 ประชาชน  

526 นาง เรวดี เท่ียงบ:าย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

527     รอประกาศ 

528     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

529 นางสาว จิรวดี  หวานช:วย นักศึกษา  

530 นางสาว กรรธิมา  ไพราม นักศึกษา  

531 นางสาว สุนิสา บรรลือเสนาะ บัณฑิต  

532 นางสาว เสาวลักษณ2 ปูtจันทร2 บัณฑิต  

533 นางสาว ธนพร ภู:เทียน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

534 นาย ภูวดล  สาระผล นักศึกษา  

535 นางสาว อาภาพร ตันสมบุญ บัณฑิต  

536 นาย พีรพล แดงพยนต2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

537 นางสาว สมหมาย อินทร2รอด ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

538 นางสาว รัตนากร สรวงนdอย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

539 นางสาว กรรณิการ2   ดีโพธ์ิรัมย2 บัณฑิต  

540 นาย วิษณุ  เล้ียงอำนวย  บัณฑิต  

 

 

 

 

27



28. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลสวนส)ม 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

541 นางสาว ชนนิกานต2  จัทรเสนา นักศึกษา  

542 นางสาว วรรณภา  พิศโสระ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

543 นาย กdองเกียรติ ม่ิงแกdว บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

544 นางสาว สุนิสา  นาควงค2 บัณฑิต  

545 นาง สมพร ช่ืนกล่ินธูป ประชาชน  

546 นางสาว วรรณา กุณาศล ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

547     รอประกาศ 

548     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

549 นาย ศุภลักษณ2  นิยมวงษ2 นักศึกษา  

550 นางสาว วันดี  มีแกdว นักศึกษา  

551 นางสาว อรัญยา ปะวะเสนัง บัณฑิต  

552 นาย พสธร  มิตรธรรมศิริ บัณฑิต  

553 นางสาว มุกดา อาษา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

554 นางสาว กันยา  สิมมา นักศึกษา  

555 นางสาว สุพรรณี  วงค2ภักดี บัณฑิต  

556 นางสาว พรพิมล  บุระพวง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

557 นางสาว บัณฑิตา ทองบdานเกาะ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

558 นางสาว มาลิดา บุญลือ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

559 นางสาว ภัทรวรรณ  สุขสวัสด์ิ  บัณฑิต  

560 นางสาว ฐิฏิมา   สิงห2ดี  บัณฑิต  
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29. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลหนองบัว 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

561 นางสาว จันทกานต2  สังข2แกdว นักศึกษา  

562 นางสาว ธนาภรณ2  บัวหลวง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

563 นางสาว ศิริลักษณ2  วงค2แสนสุข บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

564 นางสาว อมรรัตน2 มุกดาสาคร บัณฑิต  

565 นางสาว ศักด์ิพล หร่ิมรุ:งเรือง ประชาชน  

566 นางสาว ปmยะฉัตร เมฆชะอุ:ม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

567     รอประกาศ 

568     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

569 นางสาว ศรสวรรค2  เช้ือบัณฑิต นักศึกษา  

570 นางสาว ธารารัตน2  เจริญพันธ2 นักศึกษา  

571 นางสาว ณัฏฐา  ประสงค2เกียรติ บัณฑิต  

572 นางสาว ศิริมล  พรมวิภักด์ิ บัณฑิต  

573 นาง ลำเพย มหาบัณฑุ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

574 นาย ยมนา มหาบัณฑุ นักศึกษา  

575 นาย กฤตธี  สุบงกช บัณฑิต  

576 นางสาว สุภาวดี  พลเมืองรัตน2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

577 นางสาว อังคณา นิรันดร2โสภณ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

578 นาย ชัยพร มหาบัณฑุ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

579 นางสาว จารุวรรณ  กูกขุนทด  บัณฑิต  

580 นาย มนัส  เขนภูเขียว  บัณฑิต  
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30. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลหนองสองห)อง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

581 นางสาว ลูกขdาว  มีแกdว นักศึกษา  

582 นางสาว วัชราภรณ2  สุทธจิตร2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

583 นางสาว สุวิมล นันทพาณิชกุล บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

584 นางสาว จารุวรรณ วรบุตร บัณฑิต  

585 นาย พรหมสัณห2 สนิทวงศ( ณ อยุธยา ประชาชน  

586 นางสาว พรพิมล บุตรเพ็ชร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

587     รอประกาศ 

588     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

589 นางสาว จารุวรรณ2  พุ:มสงวน นักศึกษา  

590 นางสาว วัลภา  หงษ2วิเศษ นักศึกษา  

591 นางสาว สุภัทรา กอประเสริฐสุด บัณฑิต  

592 นางสาว ธัญชนก  นารี บัณฑิต  

593 นาย อิทธิพัทธ2 ชัตท2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

594 นางสาว ธัญวดี  เกิดทองมี นักศึกษา  

595 นาย สหรัฐ  ทัดดอกไมd บัณฑิต  

596 นางสาว จินตนา ทนทาน บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

597 นาย เอกอาทิตย2 บุตรเพ็ชร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

598 นาง ธิดา ดลขุมทรัพย2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

599 นาย ศุภวิชญ2  อริยะพงศ2  บัณฑิต  

600 นางสาว ลัลนา  ตันประยูร  บัณฑิต  
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31. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลหลักสอง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

601 นางสาว กุลสตรี  แปXนมะยะ นักศึกษา  

602 นาย ธนพล  อ่ิมพูล นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

603 นางสาว พรณิภา ม่ิงโมรา บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

604 นาย พัทชพล  คารวะสิริธรรม บัณฑิต  

605 นาง พลอยพิชา ปุพพธิษณ2 ประชาชน  

606 นางสาว นฤมล ขุนทอง ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

607     รอประกาศ 

608     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

609 นางสาว กรรณิกา  ยอดบุรุษ นักศึกษา  

610 นางสาว อมรรัตน2  ยอดดี นักศึกษา  

611 นางสาว จุฑามาศ  บุญเลิศ บัณฑิต  

612 นาย ปฏิเวธ หาศรีคำ บัณฑิต  

613 นางสาว ปาริชาติ สอาดเงิน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

614 นางสาว สุดารัตน2  ประทุมมา นักศึกษา  

615 นาย เกียรติศักด์ิ เรืองศรี บัณฑิต  

616 นางสาว รสจรักษ2  แสนเส็ง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

617 นางสาว กัญญารัตน2 เปล:งฉวี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

618 นางสาว นิตยา ลองนคร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

619 นางสาว เสาวนีย2  วัฒนพันธ2  บัณฑิต  

620 นางสาว วรรณศิริ   กรรณสุวรรณ2 บัณฑิต  
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32. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลหลักสาม 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

621 นาย อติชาติ  ยอดยศ นักศึกษา  

622 นางสาว ฉัตรจิรา  มวลประเสริฐ นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

623 นาย ฐปณัฐ  แสงทอง บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

624 นางสาว อาลีวรรณ  ไหลเมือง บัณฑิต  

625 นาย สมพร เขียมสันเทียะ ประชาชน  

626 นางสาว ฤทัยรัตน2 เย็นเยือก ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

627     รอประกาศ 

628     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

629 นาย พีรัชชัย มังกรทอง นักศึกษา  

630 นางสาว ขวัญจิรา ม:วงนวล นักศึกษา  

631 นางสาว วิลาวัลย2  เย้ืองรัมย2 บัณฑิต  

632 นาย กฤษณพงษ2  บรรหาร บัณฑิต  

633 นางสาว พิไลพร ฟูกทรัพย2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

634 นาย ศราวุฒิ  พรายพรรณ นักศึกษา  

635 นางสาว นัยน2ปพร  เนินภู บัณฑิต  

636 นางสาว ญดาณัฏฐ2 สืบกมลเศรษฐ2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

637 นางสาว ปรารถนา ภู:เปuย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

638 นางสาว สราลี ทิพย2เพชร ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

639 นาย ภัทรภูมิ  ภูมิศรี  บัณฑิต  

640 นาย พิสิษฐ2  แกdวสอดสี  บัณฑิต  
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33. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ)านแพ)ว ตำบลอำแพง 

ลำดับท่ี คำ

นำหน)า 

ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

641 นางสาว พรณิการ2 รอดคลองตัน นักศึกษา  

642 นางสาว สุวพัชร อ่ิมแกdว นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

643 นาย ฐาปนพงศ2  ศรีพระราม บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

644 นางสาว อมรรัตน2 วงษ2วรรณรัตน2 บัณฑิต  

645 นาง พิมรภัทร จันทกานนท2 ประชาชน  

646 นางสาว ประภาวี นพคุณ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

647     รอประกาศ 

648     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

649 นางสาว อรปรียา เสาไมdแก:น นักศึกษา  

650 นางสาว อาริตา  คำแปร นักศึกษา  

651 นางสาว มินทรา อิสมาแอล บัณฑิต  

652 นางสาว สุประวีณ2 วิสิทธ์ิศาสตร2 บัณฑิต  

653 นางสาว พรมาลัย นพคุณ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

654 นาย ธนดล ตรุษจา นักศึกษา  

655 นาย ธนกร  บุตราช บัณฑิต  

656 นาย ศพิยวัฒน2  ตันติดิษย2 บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

657 นางสาว กชพร เสมบุญหล:อ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

658 นางสาว สาคร เสมบุญหล:อ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

659 นาย วรชัย  จิตรภักดีรัตน2  บัณฑิต  

660 นางสาว พัชชา  สีเถ่ือน  บัณฑิต  
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34. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุEมแบน ตำบลทEาไม) 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

661 นางสาว สุดารัตน2  สาลีทอง นักศึกษา  

662 นาย  กรัณย2พล ภักดีวงศ2ชัย นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

663 นาย ศรัณย2 พงษ2สมบูรณ2 บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

664 นางสาว สวรรยา รอดแกdว บัณฑิต  

665 นาง วราภรณ2 เลิศสำราญ ประชาชน  

666 นาย ณรงค2ศักด์ิ เลิศสำราญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

667     รอประกาศ 

668     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

669 นางสาว พิยดา ภูยอดนิล นักศึกษา  

670 นางสาว สุนิตา  แกdวลา นักศึกษา  

671 นางสาว ญาณิศา อนันต2 บัณฑิต  

672 นางสาว ดาวรุ:ง อินสว:าง บัณฑิต  

673 นาย อาทิตย2 เจียวท:าไมd ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

674 นางสาว กนิษฐา  จันทำ นักศึกษา  

675 นาย สิรภูมิ  มีสวัสด์ิ บัณฑิต  

676 นาย ณัฐชนม2 ศรีผุดผ:อง บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

677 นาย อดิศักด์ิ ศรียางนอก ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

678 นางสาว เพชรรัตน2 ฉิมมณี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

679 นาย สรธร  ทองพัชรพล บัณฑิต  

680 นาย อรุณ  งามเขียน  บัณฑิต  
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35. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุEมแบน ตำบลกระทุEมแบน 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

681 นาย กิตติศักด์ิ จูงใจ นักศึกษา  

682 นาย อภิสิทธ์ิ รอดคลองตัน นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

683 นางสาว สิราวรรณ แสนสุด บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

684 นางสาว ดวงกมล นdอยวงษ2 บัณฑิต  

685 นางสาว พิชญ2ชาพัฒน2 พุ:มเหมือน ประชาชน  

686 นาย รัชพล ตุงกระโทก ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

687     รอประกาศ 

688     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

689 นาย วรุตม2  ทองวิทยกุล นักศึกษา  

690 นาย สมบูรณ2  ศรีสอาด นักศึกษา  

691 นาย ไกรวัฒน2 มาลัย บัณฑิต  

692 นางสาว รัชต2ธร สุวรรณวงศ2 บัณฑิต  

693 นาง ธัญยรัตน2 พิทักษรัตนมณี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

694 นาย ธนวัฒน2 นdอยหล:อโพธ์ิ นักศึกษา  

695 นางสาว นวรัตน2 สีวะรา บัณฑิต  

696 นางสาว สุภกร สมิทธากร บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

697 นาง ขนิษฐา พยัคฆ2โส ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

698 นางสาว สุภาภรณ2 จันคำภา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

699 นางสาว จิณณ2ณัฏฐี  โพธ์ิศรี บัณฑิต  

700 นางสาว จริยา  สิริพงศ2โสภณ  บัณฑิต  
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36. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุEมแบน ตำบลดอนไกEดี 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

701 นางสาว มีนา  สูงศักด์ิ นักศึกษา  

702 นางสาว กัณฐิชา  การพุตมี นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

703 นางสาว ณัฐกุล ภูกองไชย บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

704 นางสาว อรพรรณ วิเชียรปkญญา บัณฑิต  

705 นาย ชวทรรศน2 กวางดอน ประชาชน  

706 นางสาว เจนจิรา จันทร2ทับทิม ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

707     รอประกาศ 

708     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

709 นาย กันตภณ  พูลสวัสด์ิ นักศึกษา  

710 นาย พงศกร  ภมรทัต นักศึกษา  

711 นางสาว ปkทมาพร เคยก่ิง บัณฑิต  

712 นางสาว กมลา พงศ2เมธา บัณฑิต  

713 นางสาว พิมพ2ธนัฏชา เมืองพวน ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

714 นาย ตะวัน  โกสุม นักศึกษา  

715 นางสาว พัตราพร ศรีวิไล บัณฑิต  

716 นางสาว ปภัสรา รัตนภักดี บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

717 นางสาว จิดาภา กาญจณเดชศิริ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

718 นาย ถาวัลย2 สายสิทธ์ิ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

719 นาย วรายุส  สุวรรณไวยานันท2 บัณฑิต  

720 นาย ยุทรการ  ผลเพ่ิม บัณฑิต  
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37. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออูEทอง ตำบลบ)านโข)ง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

721 นางสาว เกวลิณ ลdอประวัติ นักศึกษา  

722 นาย เจเนเร ดำนิล นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

723 นางสาว นัทธมน จุมพรม บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

724 นาย พิษณุ เพียรทอง บัณฑิต  

725 นางสาว อุทัยทิพย2 จงใจรักษ( ประชาชน  

726 นาง ทองณษา พัฒรักษ2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

727     รอประกาศ 

728     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

729 นางสาว ศิริเนตร บวชชัยภูมิ นักศึกษา  

730 นางสาว เมธาวดี หอมจันทร2 นักศึกษา  

731 นาย รพี พวงมาลี บัณฑิต  

732 นาย สิทธิชัย อ:วมม่ัน บัณฑิต  

733 นาย ณัทพงศ2 สวยดี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

734 นางสาว ปmยะมาศ  แสนเทพ นักศึกษา  

735 นางสาว สุพิชชา จิรสกุลรักษ2 บัณฑิต  

736 นางสาว วัลคุ2วดี  จ้ีปูคำ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

737 นางสาว ธัญชนก ภักดี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

738 นางสาว ธนภรณ2 ศรีเหรา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

739 นางสาว กมลลักษณ2 บ:อทรัพย2 บัณฑิต  

740 นางสาว ชุติภัทร แกdวสระสุข บัณฑิต  
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38. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออูEทอง ตำบลสะพังลาน 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

741 นางสาว รัตติมา ชูเชิด นักศึกษา  

742 นาย สุรชัย ทัศนวิรุฬห2 นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

743 นางสาว ณัฐธยาน2 สุวรรณศรี บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

744 นาย ณัฐวัฒน2 บุตรพันธ2 บัณฑิต  

745 นางสาว นุชนาฎ ทวนทอง ประชาชน  

746 นางสาว ณิชนิธิสา อาจคงหาญ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

747     รอประกาศ 

748     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

749 นางสาว เจริกา สังข2แกdว นักศึกษา  

750 นางสาว วาสิตา  โสภามาตย2 นักศึกษา  

751 นาย ภิณัฐพงษ2 กิจไพบูลย2ชัย บัณฑิต  

752 นางสาว มาริษา ปkญรังศรี บัณฑิต  

753 นางสาว ลักขณา โผแพ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

753 นาย เตชินท2  ขำดี นักศึกษา  

755 นางสาว ศจี รัตนปkญญา บัณฑิต  

756 นางสาว ศิลินญา เสือศิริ บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

757 นาย ปรัชญา โพธ์ิไพจิต ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

758 นาย ภัทร2ศกรณ2 อภิปkญญาภัทร2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

759 นาย วีลฎาณร2 นิเฮง บัณฑิต  

760 นางสาว สิโรชา เกตุคง บัณฑิต  
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39. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออูEทอง ตำบลสระยายโสม 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

761 นาย เดชาพันธ2 ธราศิริวัฒนกุล นักศึกษา  

762 นาย ชนสรณ2 มูลละออง นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

763 นางสาว คันฑมาศ หงษ2ทอง บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

764 นาย ชัยชนะ วัตถุรัตน2 บัณฑิต  

765 นาย ประเทือง สำราญมาก ประชาชน  

766 นาย สำรวย เช้ือโหd  ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

767     รอประกาศ 

768     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

769 นาย ปฏิพัทธ์ิ สุภโลจะณี นักศึกษา  

770 นางสาว ปภัสรา เล่ียมใจดี นักศึกษา  

771 นาย มงคล วินทะไชย2 บัณฑิต  

772 นาย สิทธิชัย แปXนแกdว บัณฑิต  

773 นางสาว ราตรี ศิลปประเสริฐ ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

774 นาย รณชัย สวยคdาขdาว นักศึกษา  

775 นางสาว ธัญลักษณ2 สาธรวัฒนกุล บัณฑิต  

776 นางสาว ธาราวดี วงษา บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

777 นางสาว จุไรพร สอนอยู: ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

778 นาย ชัยเชษฐ2 วงศ2อินท2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

779 นางสาว มูนีเราะห2 เจcะเด็ง บัณฑิต  

780 นางสาว ปmยะมาศ แกdวกลม บัณฑิต  
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40. พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออูEทอง ตำบลอูEทอง 

ลำดับท่ี คำนำหน)า ช่ือ สกุล ประเภท หมายเหตุ 

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลและฐานข)อมูลชุมชน 

781 นาย วรทัต คชวงษ2 นักศึกษา  

782 นางสาว จินตนา ยอดใจดี นักศึกษา  

เจ)าหน)าท่ีการวิเคราะหVข)อมูล (Data Analytics) 

783 นาย เกริกพล แซ:ล้ิม บัณฑิต  

เจ#าหน#าท่ีการเฝ-าระวัง ประสานงานและติดตามข#อมูลสถานการณ@การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหมJ รJวมกับ สบศ. 

784 นางสาว เมตตา มาน:วม บัณฑิต  

785 นาย อิทธิพล วรรณถิรหงส2 ประชาชน  

786 นางสาว จารุวรรณ ศรีภุมมา ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีจัดทำข)อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปbนข)อมูลอิเล็กทรอนิกสV (Digitalizing Government Data) รEวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร. 

787     รอประกาศ 

788     รอประกาศ 

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค)า OTOP/การทEองเท่ียว/ส่ิงแวดล)อม 

789 นางสาว วรินทร ศรีจันทร2แกdว นักศึกษา  

790 นาย วิชัย ยอดใจดี นักศึกษา  

791 นางสาว ณัชชา กรส:งแกdว บัณฑิต  

792 นาย ณัฐพงศ2 ใจบุญ บัณฑิต  

793 นางสาว ประนอม ปานสินชัย ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหมE 

794 นางสาว พิมพ2ลภัส สถาปนะวรรธนะ นักศึกษา  

795 นางสาว ณัฐพร สันทัด บัณฑิต  

796 นาย ธนาคาร ศรีจันทร2สอาด บัณฑิต  

เจ)าหน)าท่ีบริการชุมชน 

797 นาย ราชพัฒน2 แกdวนาวี ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับตำบล 

798 นาย ณัฐกานต2 วรรณถิรหงส2 ประชาชน  

เจ)าหน)าท่ีประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

799 นาย ทศพร ไมdเกตุ บัณฑิต  

800 นางสาว รจนา ทองดีพันธ2 บัณฑิต  
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