
 

 ประกาศ 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
 (ระยะท่ี 2) 

………..……………..……………….………………… 
  ตามที่  เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก     
ลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) (ระยะที่ 2) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ส านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไดท้ราบว่า 

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้ายืนยันสิทธิ์ที่ เว็บไซต์ https://forms.gle/ffvaWcEsfW3ykk2g7                     
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน  2563 ก่อนเวลา 16.30 น. หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์
ตามวันเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สละสิทธิ์ 

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามล าดับที่ก าหนดท้ายประกาศนี้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาการจ้าง
งานโครงการฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. (ตามประกาศแจ้ง) ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  

วันที่ เวลา กิจกรรม 
30 มิ.ย. 63 08.30 - 09.00 น. 

09.00 - 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

ลงทะเบียนผ่านจุดคัดกรอง/ท าแบบประเมิน Covid-19 
รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ / ถาม - ตอบ  
กิจกรรมปฐมนิเทศ/เซ็นสัญญาจ้างงานโครงการฯ 
ชี้แจงการด าเนินโครงการรายกิจกรรม 

 
3. ส าหรับท่ านใดเข้ ามาตรการเยี ยวยา 5,000 บาท และจะเข้ าร่วมโครงการฯนี้  ให้ ท าการ 

ยกเลิ กการลงทะเบี ยนหรื อสละสิ ทธิ์  และส่ งหลั กฐานการยกเลิ กการลงทะเบี ยนหรื อสละสิ ทธิ์ ได้ ที่ 
https://forms.gle/ffvaWcEsfW3ykk2g7 

https://forms.gle/ffvaWcEsfW3ykk2g7
https://forms.gle/ffvaWcEsfW3ykk2g7


 

4. เอกสารที่ใช้ในการท าข้อตกลงซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องน ามาในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 (1)  บัตรประชาชนตัวจริง 

(2)  ส าเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท ์  
     และอีเมล จ านวน 2 ฉบับ  

 (3)  ส าหรับท่านใดที่มบีัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาภายในจังหวัดนครราชสีมา สามารถส าเนา 
      บัญชีธนาคารเพ่ือมายื่นประกอบการท าสัญญาโครงการฯ ได้  
 (4)  ส าหรับท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือสาขาภายในจังหวัดนครราชสีมา               

ประกาศ  ณ   วันที่   24  มิถุนายน  2563 
 

                                                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล) 
                                         ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

 

 



กิจกรรมที่ 1 สํารวจขอมูลผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร เพื่อเขาสูกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี 

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631101001 นาย สันติสุข หาสิน ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631101002 นางสาว วันวิสา พันธพานิชย ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631101003 นางสาว ลลิา ปวนกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631101004 นางสาว ฤดีนาฏ จุมอังวะ ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631101005 นางสาว น้ําทิพย บุรีวงค ไมไดรับสิทธิ์

6 TN631101006 นางสาว นารีรัตน สีขาว ไมไดรับสิทธิ์

7 TN631101007 นาย นายภาคภูมิ สูแสนสุข ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631101008 นาย นายกสิวัฒน ไชยสิทธิ์ ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631101009 นาย ธีรวัจน วงศฮาด ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631101010 นาย ธรรศ วัฒนวงศวิสุทธิ์ ไมไดรับสิทธิ์

11 TN631101011 นางสาว ธนัถศรณ ชัยศิริทุงนากลาง ไมไดรับสิทธิ์

12 TN631101012 นางสาว ธนัตถศรณ ชัยศิริทุงนากลาง ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631201001 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณสุข ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631201002 นางสาว บังอร อินทรสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631201003 นางสาว นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา ไมไดรับสิทธิ์

16 TN631201004 นางสาว ลลิตา กมลกลาง ไมไดรับสิทธิ์

17 TN631201005 นาย ศักรินทร พงษศักดิ์ ไมไดรับสิทธ์ิ

18 TN631201006 นางสาว กวินทรา คงคา ไมไดรับสิทธิ์

19 TN631201007 นางสาว อนุสรา แกวการ ไมไดรับสิทธ์ิ

20 TN631201008 นางสาว บาจรีย โตทรงศักดิ์ ไมไดรับสิทธิ์

21 TN631201009 นาย วัชรินทร เพิ่มผล ไมไดรับสิทธิ์

22 TN631201010 นาย คุณากร จงเจริญวิไล ไมไดรับสิทธิ์

23 TN631201011 นาย ธรรมรัตน แยบสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

24 TN631201012 นาย กิตติรัช วรคุฒ ไมไดรับสิทธิ์

25 TN631201013 นาย รวี ดั่งวิริยะกุล ไมไดรับสิทธิ์

26 TN631201014 นาย พีรพงษ พิมพอูบ ไมไดรับสิทธิ์

27 TN631201015 นางสาว กัญญารัตน จันทะคูณ ไมไดรับสิทธิ์

28 TN631201016 นาย ภูมิรพี ภูมิคา ไมไดรับสิทธิ์

29 TN631201017 นาย ปารเมศ รักษบางแหลม ไมไดรับสิทธ์ิ

30 TN631201018 นางสาว ธิดาพร เฝอสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล



กิจกรรมที่ 2 สํารวจขอมูลและวิเคราะหศักยภาพวัตถุดิบและหรือพืชอาหารสัตวในเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร 

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631102001 นางสาว พิรนันช แกวโสตร ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631202001 นาย ภัทรพงษ สูหนองบัว ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631202002 นางสาว พิมพศิริ รัตนโสภา ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631202003 นางสาว ฌาฐิษา การสมเกตุ ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631202004 นางสาว ชนาภา เทพเสนา ไมไดรับสิทธิ์

6 TN631202005 นางสาว วาสนา นนกระโทก ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

7 TN631202006 นางสาว ภัทริญา อักษรณรงค ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631202007 นางสาว สินีนาฏ ตุลยธํารงกิจ ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631202008 นางสาว กมลชนน วงคสถาน ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631202009 นางสาว ณัฐพร ชัชวาลธาตรี ไมไดรับสิทธิ์

11 TN631202010 นาย กิตติ เหลืองสกุลไทย ไมไดรับสิทธิ์

12 TN631202011 นางสาว ชุติกาณจน คินธร ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631202012 นางสาว นพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631202013 นาย กิตติภัฎ ศรีวงษ ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631202014 นาย อมรินทร ชาญปริยวาทีวงศ ไมไดรับสิทธิ์

16 TN631202015 นางสาว วรนิษฐา กริดสาริกัน ไมไดรับสิทธิ์

17 TN631202016 นาย นิธิรุจน พงศสริิเมธี ไมไดรับสิทธ์ิ

18 TN631202017 นางสาว ศิรรัตน นิตยกระโทก ไมไดรับสิทธ์ิ

19 TN631202018 นาย กองนที วัฒนานุสิทธิ์ ไมไดรับสิทธิ์

20 TN631202019 นางสาว เกวลิน จิตรโคกกรวด ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631103001 นางสาว รัชดาภรณ ชิดนอก ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631203001 นางสาว สิริปญโญ พรหมนิล ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

3 TN631203002 นางสาว กมลลกัษณ เกษมณี ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631203003 นาย อนุพงษ บรรจงการ ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631203004 นางสาว ณัฐภิญญา นาคะวงค ไดรับสิทธิ์15,000บ.

6 TN631203005 นาย มนัส ศรีประเสริฐ ไมไดรับสิทธิ์

7 TN631203006 นางสาว อนันตญา ทิมทอง ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631203007 นางสาว ชนิดา โตปะคํา ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631203008 นางสาว กฤติยาภรณ ทองประสม ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631203009 นางสาว ชุติมณฑน เมฆี ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

11 TN631203010 นาย นครินทร บุญครอง ไมไดรับสิทธิ์

12 TN631203011 นางสาว พรสวรรค เหม็นเณร ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631203012 นางสาว อนุสรา หิรัญวนากุล ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631203013 นาย ขจรศักดิ์ สีเมฆ ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631203014 นาย ธงชัย เทียมทัด ไมไดรับสิทธิ์

16 TN631203015 นาย สิริชัย ดวงเดือน ไมไดรับสิทธิ์

17 TN631203016 นาย ณัฏฐพล อําไพ ไมไดรับสิทธิ์

18 TN631203017 นาย ศิวกร ศรีธัญญากร ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

19 TN631203018 นางสาว อัมพวรรณ วันดี ไมไดรับสิทธิ์

20 TN631203019 นาย พชร วองไพศาลกิจ ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล

กิจกรรมที่ 3 สํารวจขอมูลการทองเท่ียวชุมชนพื้นท่ีนครชัยบุรินทร 



กิจกรรมที่ 4 สํารวจขอมูลเพื่อออกแบบระบบบริการอัจฉริยะ ผานกลไก Smart City เพ่ือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631104001 นาย อาทิตย ภูขุนทด ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631104002 นาย อภิชัย ออนเทศ ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631104003 นางสาว สุภาพร พานสัมฤทธ์ิ ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631104004 นางสาว สิริดวงกมล กะพัง ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631104005 นาย โรจนณิพล นิพนธไชย ไมไดรับสิทธิ์

6 TN631104006 นางสาว มยุรี รุนสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

7 TN631104007 นาย ภัควัฒน ทองแสง ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631104008 นางสาว เพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631104009 นางสาว พัชรภรณ พะนา ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631104010 นาย พงศกร โรจนพิพัฒนพงศ ไมไดรับสิทธิ์

11 TN631104011 นางสาว ปรารถนา โพธิ์ธิน ไมไดรับสิทธิ์

12 TN631104012 นาย ณัฐพล เครื่องไธสงค ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631204001 นางสาว จิราภรณ สินนา ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631204002 นางสาว พรชญา ภูมิพันธุ ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631204003 นาย กันตภณ เจริญสุข ไมไดรับสิทธิ์

16 TN631204004 นาย อัษฎายุธ รอดพาย ไมไดรับสิทธิ์

17 TN631204005 นาย กรกรินทร ศิริเถียร ไดรับสิทธิ์15,000บ.

18 TN631204006 นางสาว มัลลิกา หงวนไธสง ไมไดรับสิทธิ์

19 TN631204007 นาย ณัฐกิจ ทองดี ไมไดรับสิทธิ์

20 TN631204008 นางสาว วชิราภรณ รักษาอินทร ไมไดรับสิทธ์ิ

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631105001 นางสาว อิสราภรณ. อภิวัชญโอฬารกุล ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631105002 นางสาว อริสา เกษมณีโชตินันท ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631105003 นาย อณุวัฒน งามโพธิ์ ไดรับสิทธิ์15,000บ.

4 TN631105004 นางสาว แสงมณี รนกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631105005 นางสาว สุพิชญา สีแวงนอก ไมไดรับสิทธิ์

6 TN631105006 นางสาว สุบงกช เผยขุนทด ไมไดรับสิทธิ์

7 TN631105007 นางสาว สุดารัตน ชาวขุนทด ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631105008 นาย สัตถา ลือโสภา ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631105009 นางสาว สมปอง ขอใหญกลาง ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631105010 นาย ศรัณพงษ บัณฑิตภักดิ์ ไดรับสิทธิ์15,000บ.

11 TN631105011 นาย วีรยุทธ สวัสดี ไมไดรับสิทธิ์

12 TN631105012 นางสาว วิไลวรรณ ทองพันธ ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631105013 นางสาว วารีรัตน เกื้อกอยอด ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631105014 นาย ฤทธิเกียรติ ดีสงูเนิน ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631105015 นางสาว รุงระวี จําปาพันธุ ไดรับสิทธิ์10,000บ.

16 TN631105016 นางสาว มุกริน ฉิมใหม ไมไดรับสิทธ์ิ

17 TN631105017 นางสาว มนิตา คําจร ไมไดรับสิทธ์ิ

18 TN631105018 นางสาว ภัทรภรณ บุญโชติ ไมไดรับสิทธิ์

19 TN631105019 นางสาว แพรวพรรณ บางแสง ไมไดรับสิทธิ์

20 TN631105020 นาย พิทวัส นอยเอี้ยง ไมไดรับสิทธิ์

21 TN631105021 นาย พายุ โพธิสาร ไมไดรับสิทธ์ิ

22 TN631105022 นางสาว พรนภา รากผกัแวน ไดรับสิทธิ์15,000บ.

23 TN631105023 นางสาว ปยวรรณ ชาญเจริญ ไมไดรับสิทธิ์

24 TN631105024 นางสาว ปรารถนา สาสูงเนิน อยูระหวางการตรวจสอบ

25 TN631105025 นางสาว ปรรถนา สาสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

26 TN631105026 นาง ปนัดดา ชเยศสกุล ไมไดรับสิทธิ์

27 TN631105027 นางสาว เนตรณภิส สิงหบัวขาว อยูระหวางการตรวจสอบ

28 TN631105028 นางสาว นิภาพร ศรีสุขกลาง ไมไดรับสิทธิ์

29 TN631105029 นางสาว นาตยา เกื้อสกุล ไมไดรับสิทธิ์

30 TN631105030 นางสาว นันทนภัส พิมพโคตร ไมไดรับสิทธิ์

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ช่ือ-นามสกุล

กิจกรรมที่ 5 สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
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31 TN631105031 นาย นริศ รนกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

32 TN631105032 นางสาว นงนุช  หวานจะโปะ ไดรับสิทธิ์15,000บ.

33 TN631105033 นางสาว ธันยากานต โชติธนะจารุวัชร อยูระหวางขอทบทวนสทิธิ์

34 TN631105034 นางสาว ธัญญลักษณ อภัยวงษา ไมไดรับสิทธิ์

35 TN631105035 นางสาว ทิพาวรรณ บุราณรมย ไมไดรับสิทธิ์

36 TN631105036 นางสาว ดลพร ตติยรัตน ไมไดรับสิทธ์ิ

37 TN631105037 นางสาว ณัฏฐินี มัดยารัมย ไมไดรับสิทธ์ิ

38 TN631105038 นางสาว จุฑามาศ สาสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

39 TN631105039 นางสาว จิดาภา สิงสาธร ไมไดรับสิทธิ์

40 TN631105040 นาย คมสันต  กา สูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

41 TN631105041 นาย กิฏิวรรษ สัจจลักษณ ไมไดรับสิทธ์ิ

42 TN631105042 นางสาว กันยกร วิลาด ไมไดรับสิทธิ์

43 TN631105043 นางสาว กันทิมา หนอกกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

44 TN631105044 นาย กฤษณ ศรีสูงเนิน ไดรับสิทธิ์10,000บ.

45 TN631205001 นาย ณัฐพงษ วงศบับพา ไดรับสิทธิ์15,000บ.

46 TN631205002 นาย ธนิต หินไลเลิศ ไมไดรับสิทธิ์

47 TN631205003 นาย วสุ พิริยะกุลวัฒน ไมไดรับสิทธิ์

48 TN631205004 นาย วีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท ไมไดรับสิทธ์ิ

49 TN631205005 นาย สิทธินนท จุลนิธิ ไมไดรับสิทธิ์

50 TN631205006 นาย สมเกียรติ หมายถมกลาง ไมไดรับสิทธิ์

51 TN631205007 นาย วรวุฒิ พานนนท ไมไดรับสิทธิ์

52 TN631205008 นาย เมธัส พันธุตวน ไมไดรับสิทธิ์

53 TN631205009 นาย ธงชัย ภูศิริ ไมไดรับสิทธิ์

54 TN631205010 นาย เกรียงไกร แหวนเงิน ไมไดรับสิทธ์ิ

55 TN631205011 นาย ภัทรพงศ จันทราษี ไมไดรับสิทธ์ิ

56 TN631205012 นาย ทองยศ ศรีเพ็ง อยูระหวางการตรวจสอบ

57 TN631205013 นาย กัมพล อรนนท อยูระหวางการตรวจสอบ

58 TN631205014 นาย สิรชัย วิบูลสุนทรากูล อยูระหวางการตรวจสอบ

59 TN631205015 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐการ อยูระหวางการตรวจสอบ

60 TN631205016 นางสาว จุลลดา แซเตี๋ยว อยูระหวางการตรวจสอบ
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61 TN631205017 นาย จงยศ เทียนคํา อยูระหวางการตรวจสอบ

62 TN631205018 นางสาว สุภาพร ศิริเล็ก อยูระหวางการตรวจสอบ

63 TN631205019 นาย ณัฐวัฒน อภิวัฒนานุกูล อยูระหวางการตรวจสอบ

64 TN631205020 นาย ชัชพล สุขตะ อยูระหวางการตรวจสอบ

65 TN631205021 นาย ภัทร ชายทวีป อยูระหวางการตรวจสอบ

66 TN631205022 นาย นิติ กลิ่นแกว อยูระหวางการตรวจสอบ

67 TN631205023 นาย วชิรพงษ จันทรดารา อยูระหวางการตรวจสอบ

68 TN631205024 นางสาว นิรมล เหลืองออน อยูระหวางการตรวจสอบ

69 TN631205025 นาย แสณภูมิ ทรงไตรย อยูระหวางการตรวจสอบ

70 TN631205026 นางสาว ภัทราภรณ สายืน อยูระหวางการตรวจสอบ

71 TN631205027 นางสาว ธนัตถศรณ ชินศิริทุงนากลาง อยูระหวางการตรวจสอบ

72 TN631205028 นางสาว ฐานิดา ศรีชัยเพชร อยูระหวางการตรวจสอบ

73 TN631205029 นางสาว ผกาสินี สิงหเจริญกิจ อยูระหวางการตรวจสอบ

74 TN631205030 นางสาว สุมาลี พลชนะ อยูระหวางการตรวจสอบ

75 TN631205031 นางสาว สุนทรี แสงศรี อยูระหวางการตรวจสอบ

76 TN631205032 นางสาว ลดาวดี คุณอมรเลิศ อยูระหวางการตรวจสอบ

77 TN631205033 นางสาว รุงอรุณ สิงหสังข อยูระหวางการตรวจสอบ

78 TN631205034 นางสาว รัตนา สาลี อยูระหวางการตรวจสอบ

79 TN631205035 นางสาว รัตนตะวัน ประจันทรสี อยูระหวางการตรวจสอบ

80 TN631205036 นางสาว รสรินทร ดือขุนทด อยูระหวางการตรวจสอบ

81 TN631205037 นางสาว มณฑิยา นิยม อยูระหวางการตรวจสอบ

82 TN631205038 นางสาว เพ็ญพิชา เนียมสกุล อยูระหวางการตรวจสอบ

83 TN631205039 นางสาว พรรณิภา ปราสาทสูง อยูระหวางการตรวจสอบ

84 TN631205040 นางสาว ปุณยาพร วิรุญจิตร อยูระหวางการตรวจสอบ

85 TN631205041 นางสาว ปยกาญจน พูนเกิดมะเริง อยูระหวางการตรวจสอบ

86 TN631205042 นางสาว เบญจมาภรณ เณรชู อยูระหวางการตรวจสอบ

87 TN631205043 นางสาว นิธิพร จําปาทอง อยูระหวางการตรวจสอบ

88 TN631205044 นางสาว น้ําทิพย บุรีวงศ อยูระหวางการตรวจสอบ

89 TN631205045 นางสาว ธนาภรณ ตลิ่งไธสง อยูระหวางการตรวจสอบ

90 TN631205046 นางสาว ณัฐธิชา มาอุด อยูระหวางการตรวจสอบ
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91 TN631205047 นางสาว ชื่นนภา ชูพงศสุวรรณ อยูระหวางการตรวจสอบ

92 TN631205048 นางสาว ชอทิพย โภคทรัพย อยูระหวางการตรวจสอบ

93 TN631205049 นางสาว จีระนัน พิมพดี อยูระหวางการตรวจสอบ

94 TN631205050 นางสาว จิรัสยา ปาณธศรี อยูระหวางการตรวจสอบ

95 TN631205051 นางสาว โคมฉาย ไทยย่ิง อยูระหวางการตรวจสอบ

96 TN631205052 นางสาว กิ่งกาญจน กองกาญจนะ อยูระหวางการตรวจสอบ

97 TN631205053 นางสาว กาญจนา หิรัญวัฒนะ อยูระหวางการตรวจสอบ

98 TN631205054 นาย เอกลักษณ พรมภักดี อยูระหวางการตรวจสอบ

99 TN631205055 นาย เอกราช ขุนสั้น อยูระหวางการตรวจสอบ

100 TN631205056 นาย อานุภาพ พุมพวง อยูระหวางการตรวจสอบ

101 TN631205057 นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์นา อยูระหวางการตรวจสอบ

102 TN631205058 นาย อภิรักษ อินทรชู อยูระหวางการตรวจสอบ

103 TN631205059 นาย อดิศักด์ิ รัตนน้ําลอม อยูระหวางการตรวจสอบ

104 TN631205060 นาย อดิศักด์ิ แดงบุตร อยูระหวางการตรวจสอบ

105 TN631205061 นาย สุนทร โอษฐงาม อยูระหวางการตรวจสอบ

106 TN631205062 นาย สรวิช คลองดี อยูระหวางการตรวจสอบ

107 TN631205063 นาย สมบูรณทรัพย รอดพร อยูระหวางการตรวจสอบ

108 TN631205064 นาย ศิริพงษ ปะวะโก อยูระหวางการตรวจสอบ

109 TN631205065 นาย ศรานนท สาเมาะบาซา อยูระหวางการตรวจสอบ

110 TN631205066 นาย วีรวัฒน เจริญศิริ อยูระหวางการตรวจสอบ

111 TN631205067 นาย วิษณุพงศ ตะเคียน อยูระหวางการตรวจสอบ

112 TN631205068 นาย วรเมธ ทองตัน อยูระหวางการตรวจสอบ

113 TN631205069 นาย ฤทธิเกียรติ มงคลกุล อยูระหวางการตรวจสอบ

114 TN631205070 นาย ยงศธร โคตบุตร อยูระหวางการตรวจสอบ

115 TN631205071 นาย เมธารักษ จอกพุดซา อยูระหวางการตรวจสอบ

116 TN631205072 นาย ภาคิน อัตตวิริยะสุวร อยูระหวางการตรวจสอบ

117 TN631205073 นาย ภาคภูมิ สูแสนสุข อยูระหวางการตรวจสอบ

118 TN631205074 นาย ภควันต ทะสังขา อยูระหวางการตรวจสอบ

119 TN631205075 นาย บุญธรรม ภัทรจารุกุล อยูระหวางการตรวจสอบ

120 TN631205076 นาย เนติธร นิงสานนท อยูระหวางการตรวจสอบ



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ช่ือ-นามสกุล

กิจกรรมที่ 5 สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

121 TN631205077 นาย นิติศกัดิ์ หนูมานอย อยูระหวางการตรวจสอบ

122 TN631205078 นาย นันทกร นันทพิสิฐ อยูระหวางการตรวจสอบ

123 TN631205079 นาย นัทธดนัย จันลาวงศ อยูระหวางการตรวจสอบ

124 TN631205080 นาย นัฐนิติธร เดชกุล อยูระหวางการตรวจสอบ

125 TN631205081 นาย นพวิทย อิทธิธนันตชัย อยูระหวางการตรวจสอบ

126 TN631205082 นาย ธีรวิชญ เคนบุปผา อยูระหวางการตรวจสอบ

127 TN631205083 นาย ธวัชชัย อินเที่ยง อยูระหวางการตรวจสอบ

128 TN631205084 นาย ธรรศ วัฒนวงศวิสุทธ อยูระหวางการตรวจสอบ

129 TN631205085 นาย ธนานนท เปลี่ยนสังคม อยูระหวางการตรวจสอบ

130 TN631205086 นาย ธนภัทร มุสิกูล อยูระหวางการตรวจสอบ

131 TN631205087 นาย ธนภณ กลึงกลางดอน อยูระหวางการตรวจสอบ

132 TN631205088 นาย ธนพัต พฤกษาพันธุรัตน อยูระหวางการตรวจสอบ

133 TN631205089 นาย ธงไชย ลีทา อยูระหวางการตรวจสอบ

134 TN631205090 นาย ดุริยะเทพ พันธวิเศษ อยูระหวางการตรวจสอบ

135 TN631205091 นาย ณัฐวัฒน ยะชุม อยูระหวางการตรวจสอบ

136 TN631205092 นาย โชติชวง พรหมบุตร อยูระหวางการตรวจสอบ

137 TN631205093 นาย ชูธง กงแกว อยูระหวางการตรวจสอบ

138 TN631205094 นาย ชนาธิป วงศสิทธิการ อยูระหวางการตรวจสอบ

139 TN631205095 นาย คําพูน พรมสุภะ อยูระหวางการตรวจสอบ

140 TN631205096 นาย คมกฤต ขําวุฒิ อยูระหวางการตรวจสอบ

141 TN631205097 นาย คณิศร บรรลุศิลป อยูระหวางการตรวจสอบ

142 TN631205098 นาย คชาภรณ หลาธรรม อยูระหวางการตรวจสอบ

143 TN631205099 นาย เกียรติคุณ พลแสน อยูระหวางการตรวจสอบ

144 TN631205100 นาย กสิวัฒน ไชยสิทธิ์ อยูระหวางการตรวจสอบ

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563



เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ตามแนวทางของงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ของ อพ.สธ

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631106001 นางสาว อริสา นานชัยภูมิ ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631106002 นางสาว อรรจมณี อโณทัยไพบูลย ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631106003 นาย เสกสรรค เพ็งแจม ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631106004 นางสาว สุธาทิพย สารีนันท ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631106005 นาย สุขสันตื เดชสุทะ ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

6 TN631106006 นางสาว สุกัญญา อมแกว ไมไดรับสิทธิ์

7 TN631106007 นางสาว สายฝน กกรัมย ไมไดรับสิทธิ์

8 TN631106008 นาย สามารถ สายเรือง ไมไดรับสิทธิ์

9 TN631106009 นางสาว วิรารัตน แซตัน ไมไดรับสิทธิ์

10 TN631106010 นางสาว วริศรา เรืองศรี ไมไดรับสิทธิ์

11 TN631106011 นางสาว วราพร รามฤทธิ์ ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

12 TN631106012 นางสาว วรรณวิสา นอออน ไมไดรับสิทธิ์

13 TN631106013 นาย เลิศพงศ ภูมิกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

14 TN631106014 นาย มนตตรี กะการดี ไมไดรับสิทธิ์

15 TN631106015 นางสาว ภานุชนากร อะการะวัง ไมไดรับสิทธิ์

16 TN631106016 นางสาว พิมพปภัทร สุดประเสริฐ ไมไดรับสิทธิ์

17 TN631106017 นางสาว พิชญา เอียดสกุล ไมไดรับสิทธิ์

18 TN631106018 นาย พัดสินธิ์ คนไว ไมไดรับสิทธิ์

19 TN631106019 นาย พัชรพล มาตรหมาย ไมไดรับสิทธ์ิ

20 TN631106020 นาย พลวัต เกิดถาวร ไมไดรับสิทธิ์

21 TN631106021 นางสาว ปยธิดา โกะขุนทด ไมไดรับสิทธ์ิ

22 TN631106022 นาย ประสงค บํารุงตา ไมไดรับสิทธ์ิ

23 TN631106023 นางสาว ประภาพรรณ เรืองจันทึก ไมไดรับสิทธิ์

24 TN631106024 นางสาว ปทุมรัตน ปาสาจัง ไมไดรับสิทธ์ิ

25 TN631106025 นางสาว ปณิตา หอมแสง ไมไดรับสิทธิ์

26 TN631106026 นาย นิวัฒน เปรมประโยชน ไมไดรับสิทธิ์

27 TN631106027 นางสาว นิภา เปรมประโยชน ไมไดรับสิทธิ์

28 TN631106028 นาย นิพนธ ชายโนนทัน ไดรับสิทธิ์(เพ่ิงได)

29 TN631106029 นางสาว นาตยา ทูลสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

30 TN631106030 นาย นันทวัฒน ธัญญภูมิ ไดรับสิทธิ์ 15,000 บ.

31 TN631106031 นางสาว นฤมล อุนหนองแดง ไมไดรับสิทธิ์

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 6 สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

ช่ือ-นามสกุล



เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ตามแนวทางของงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ของ อพ.สธ

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 6 สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

ช่ือ-นามสกุล

32 TN631106032 นางสาว นฤมล บุตรโรบล ไมไดรับสิทธิ์

33 TN631106033 นาย ธนากร พรามจร อยูระหวางการตรวจสอบ

34 TN631106034 นาย ธนวันต พลเสนา ไมไดรับสิทธ์ิ

35 TN631106035 นาย ธนกฤต จันทรคํา ไมไดรับสิทธิ์

36 TN631106036 นาง ทิพญาณี พาอิเมง ไมไดรับสิทธิ์

37 TN631106037 นาย ทินภัทร วารินทร ไดรับสิทธิ์10,000บ.

38 TN631106038 นางสาว ณัฐพร โชคเหมาะ ไมไดรับสิทธิ์

39 TN631106039 นาย ชัยเกียรติ มิตรสันเทียะ ไมไดรับสิทธิ์

40 TN631106040 นาย ชวลิต  พุทธบุรี ไมไดรับสิทธิ์

41 TN631106041 นางสาว จิตราวดี นันทะชาติ ไมไดรับสิทธิ์

42 TN631106042 นางสาว จันจิรา จันมะณี ไมไดรับสิทธิ์

43 TN631106043 นาย เกรียงไกร รายณะสุข ยกเลิกการลงทะเบียนแลว

44 TN631106044 นางสาว กุลสตรี เวทยโส ไมไดรับสิทธ์ิ

45 TN631106045 นาย กิตติพงษ พรมทอง ไมไดรับสิทธิ์

46 TN631106046 นางสาว กาญจนา โสดผกัแวน ไมไดรับสิทธ์ิ

47 TN631106047 นางสาว กมลชนก เจียกสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

48 TN631106048 นางสาว กนกวรรณ กันเกิด ไมไดรับสิทธิ์

49 TN631106049 นางสาว ผจงจิตต สังสิทธ์ิ ไมไดรับสิทธ์ิ

50 TN631206001 นาย กฤษฎา แกนตีลัง อยูระหวางการตรวจสอบ

51 TN631206002 นาย กรินทร โกสิยานุรักษ อยูระหวางการตรวจสอบ

52 TN631206003 นางสาว เจนจิรา พุมพฤกษา ไมไดรับสิทธิ์

53 TN631206004 นาย กิตรติ นาคเกตุ ไมไดรับสิทธ์ิ

54 TN631206005 นาย ชาคร ไลออน ไมไดรับสิทธิ์

55 TN631206006 นางสาว ดวงกมล เดชดอน ไมไดรับสิทธิ์

56 TN631206007 นางสาว โชติกา โกศัลวิตร ไมไดรับสิทธิ์

57 TN631206008 นางสาว ธนาภรณ พวงเขียว ไมไดรับสิทธ์ิ

58 TN631206009 นางสาว สุมินตรา ขวัญดี ไมไดรับสิทธิ์

59 TN631206010 นาย ธัญพิสิษฐชัย คํามา อยูระหวางการตรวจสอบ

60 TN631206011 นางสาว จรรยพัชร รัตนคม ไมไดรับสิทธิ์

61 TN631206012 นาย ชานนทร แสงจันทร ไมไดรับสิทธ์ิ

62 TN631206013 นางสาว ณาตยา ทองพรม ไมไดรับสิทธิ์



เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ตามแนวทางของงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ของ อพ.สธ

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 6 สํารวจขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

ช่ือ-นามสกุล

63 TN631206014 นางสาว รุงทิพย สังขเผือก อยูระหวางการตรวจสอบ

64 TN631206015 นางสาว กานตสินี แหลมเฉียบ อยูระหวางการตรวจสอบ

65 TN631206016 นางสาว ดวงกมล แสงโพธ์ิดา ไมไดรับสิทธิ์

66 TN631206017 นางสาว ณัฐวดี แสงเมือง ไมไดรับสิทธิ์

67 TN631206018 นางสาว อมรรัตน สีลารักษ ไมไดรับสิทธิ์

68 TN631206019 นางสาว อรพิมพ สินปรุ ไมไดรับสิทธ์ิ

69 TN631206020 นางสาว จิรา ชาญนอก ไมไดรับสิทธิ์

70 TN631206021 นาย พรรษา งามพรม ไมไดรับสิทธิ์

71 TN631206022 นางสาว สรีนัทธร บําเพ็ญเพียรธรรม ไมไดรับสิทธิ์

72 TN631206023 นางสาว ปริฉัตร นําประดิษฐทรัพย ไมไดรับสิทธิ์

73 TN631206024 นางสาว วรุณยุพา เชื่อมตะคุ ไมไดรับสิทธิ์

74 TN631206025 นางสาว สุจิตรา คําผาง ไมไดรับสิทธ์ิ

75 TN631206026 นางสาว สุภัทรา เฮียงหลา ไมไดรับสิทธ์ิ

76 TN631206027 นางสาว สรันญาพัทธ ไพรินทร ไมไดรับสิทธิ์

77 TN631206028 นางสาว กชพร ตนโพธิ์ ไมไดรับสิทธิ์

78 TN631206029 นางสาว สรินพร สุขมี ไมไดรับสิทธิ์

79 TN631206030 นางสาว ธนพร อวมตานี ไมไดรับสิทธิ์

80 TN631206031 นางสาว กมลศรี บุญอุม ไมไดรับสิทธิ์

81 TN631206032 นาย นิธิกร ชํานาญกุล ไมไดรับสิทธิ์

82 TN631206033 นาย สุขสันต ขําคง อยูระหวางการตรวจสอบ

83 TN631206034 นางสาว ภัทราภรณ ใหญไลบาง อยูระหวางการตรวจสอบ

84 TN631206035 นางสาว ปรียานุช ลาขุนทด อยูระหวางการตรวจสอบ

85 TN631206036 นางสาว สุดารัตน ชาวขุดทด อยูระหวางการตรวจสอบ

86 TN631206037 นางสาว กุลนันทน บุญเชิด อยูระหวางการตรวจสอบ

87 TN631206038 นาย อภินัทธ กับปา อยูระหวางการตรวจสอบ

88 TN631206039 นางสาว รัตติญา วุฒิธนูทอง อยูระหวางการตรวจสอบ

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631107001 นาย ปรีชา  ทะยอมใหม ไดรับสิทธิ์10,000บ.

2 TN631107002 นางสาว นับทอง เดชบํารุง ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631107003 นางสาว นาตยา ทูลสูงเนิน ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631107004 นางสาว พิชญา เอียดสกุล ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ช่ือ-นามสกุล

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 7 สํารวจขอมูลเพื่อจัดทําขอมูลผาไหมตลอดหวงโซมูลคา



กิจกรรมที่ 8 จัดทําฐานขอมูลเพื่อฟนฟูผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร 

ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631108001 นาย สุเมธ เพลิดสระนอย ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631108002 นางสาว สุภาวดี แชกปน ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631108003 นางสาว สุทธิดา รอดวินิจ ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631108004 นางสาว วรรณวิษา ฝกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

5 TN631108005 นางสาว นิตยา โมกระโทก ไมไดรับสิทธิ์

6 TN631108006 นาย ธีระศักดิ์ เฟองศิลา ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631109001 นางสาว เพ็ญภัสสร จําปาแดง ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

ช่ือ-นามสกุล

กิจกรรมที่ 9 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงโคพันธุโคราชวากิวในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631110001 นางสาว ทิวานนท ชินวงค ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ช่ือ-นามสกุล

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 10 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับปศุสัตวในพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร 



ลําดับ รหัสประจําตัวผูสมัคร
สถานะเงินเยียวยาตาม

มาตรการของรัฐบาล

1 TN631111001 นางสาว ธนพร อายงค ไมไดรับสิทธิ์

2 TN631111002 นางสาว กาญจนา โสดผักแวน ไมไดรับสิทธิ์

3 TN631111003 นางสาว พรทิพย หาญสันเทียะ ไมไดรับสิทธิ์

4 TN631111004 นางสาว ภานุชนากร อะการะวัง ไมไดรับสิทธิ์

หมายเหตุ 

สําหรับผูสมัครมาแลวแตยังไมประกาศรายชื่อ อยูในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

ซึ่งจะทําการประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ช่ือ-นามสกุล

รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาการจางงานโครงการฯ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน 2 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

กิจกรรมที่ 11 จัดทําขอมูลเกษตรอินทรียในเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร


