
 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลหงส์หิน (ประชาชน) 

ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 ณัฐพร รัตนชัยศิลป์  
2 เอกพจน์ วงค์ช่ืน  
3 มนตรี วงค์ชื่น  
4 วิไลวรรณ สุวรรณด ี  
5 สุทธิดา จิน  
6 สุภาพร เสาร์จันทร์  
7 อำพร  สักลอ  
8 เมทาวรรณ ศรสีุข  
9 ชาลิสา สักลอ  
10 ประพีส สักลอ  
11 เอกมนต์ สิงหป์ระเสริฐ  
12 รุตนพัฒน์ ลาปา  
13 กฤติเดชพงศ์  สักลอ  
14 พงศ์เทพ มะณ ี  
15 ธิดา กึ่งกลางดอน  
16 ธีรนันท์ มะตะแสง  
17 จีรณา เพลินจติชล  
18 ศักดิ์ชัย สักลอ  

 

ลงชื่อ       
(รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน)์ 

       หัวหน้าโครงการ 



 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
19 ขจรศักดิ์ ชัยมงคล  
20 บรรพต สักลอ  
21 พชร กองแก้ว  
22 ศุภกิตติ์ อุ่นโท  
23 ศิรชิัย ผายสียวน  
24 สุดารัตน ์สักลอ  

 
กำหนดการสมัภาษณ์ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปน็ต้นไป 
ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการสัมภาษณ ์

• ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มาก่อนเวลาเริ่มสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาท ี

• หากผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าร่วมการสอบสัมภาษณต์ามวันและเวลาดังกล่าว หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน ์ทางอีเมล cthanakorn@gmail.com 
หรือ โทร 096-9740492 ภายในวันที่ 22 ธนัวาคม 2563 

 

ลงชื่อ       
(รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน)์ 

       หัวหน้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apichat_bk@hotmail.com


 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลหงส์หิน (นิสิต-นกัศึกษา) 
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 พิมพิศา ศรีธนะ  
2 พิชญธิดา โท๊ะเปี้ย  
3 วันมงคล อินยม  
4 จิรนันท์ ศรีทาบุตร  
5 วรากร สุยะต๊ะ  

 

กำหนดการสมัภาษณ์ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปน็ต้นไป 
ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการสัมภาษณ ์

• ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มาก่อนเวลาเริ่มสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาท ี

• หากผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าร่วมการสอบสัมภาษณต์ามวันและเวลาดังกล่าว หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน ์ทางอีเมล cthanakorn@gmail.com 
หรือ โทร 096-9740492 ภายในวันที่ 22 ธนัวาคม 2563 

 

ลงชื่อ       
(รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน)์ 

       หัวหน้าโครงการ 
 

 

mailto:apichat_bk@hotmail.com


 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในเขตพ้ืนที่ตำบลหงส์หิน (บัณฑิต ป.ตรจีบใหม่) 

ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 สิลินทิพย์ พรมจักร  
2 สิกขรินทร์   สมบุญ  
3 จิตรา ทานันท์  
4 วธิดา กันทะขู้  
5 วรัญญา ธิศร  
6 นันทวัฒน์ หลวงติ๊บ  
7 ฤทธิชัย   กองตา  
8 บุญญารัตน์ มะโนเกตุ  
9 ฤทธิเกียรติ  สักลอ  
10 มณีพลอย สักลอ  
11 ธีรัช กัลยา  
 12 ชุติปภา ดตีอ่ำ  

 
กำหนดการสมัภาษณ์ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปน็ต้นไป 
ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ข้อปฏิบัติสำหรับการสัมภาษณ ์

• ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มาก่อนเวลาเริ่มสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาท ี

• หากผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าร่วมการสอบสัมภาษณต์ามวันและเวลาดังกล่าว หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน ์ทางอีเมล cthanakorn@gmail.com
หรือ โทร 096-9740492 ภายในวันที่ 22 ธนัวาคม 2563      

ลงชื่อ       
(รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน)์ 

       หัวหน้าโครงการ 
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