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ตารางสรุปจ านวนสถานะการยืนยันสิทธิผ์ู้ผา่นการคดัเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
 ในโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ (มหาวทิยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วใหป้ระเทศ)  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
รอบพเิศษ 

 
 

 
ล าดับที่  

 
พื้นที่ต าบล 

 
อ าเภอ 

 
จังหวัด 

ประเภทลูกจ้างโครงการ 
รวม 

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
1 ดอยแก้ว จอมทอง  เชียงใหม่ 2 0 5 0 5 0 12 0 
2 บ้านแปะ จอมทอง  เชียงใหม่ 2 0 4 1 5 0 11 1 
3 แม่สอย จอมทอง  เชียงใหม่ 2 0 4 1 4 1 10 2 
4 สบเตี๊ยะ จอมทอง  เชียงใหม่ 2 0 4 1 4 1 10 2 
5 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 2 0 5 0 2 0 9 0 
6 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 1 0 4 0 5 0 10 0 
7 จอมพระ ท่าวังผา น่าน 2 0 4 0 2 0 8 0 
8 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0 0 1 0 3 0 4 0 
9 ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0 0 0 1 1 0 1 1 

10 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1 1 4 0 3 0 8 1 
11 ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2 0 5 0 2 0 9 0 
12 ยม ท่าวังผา น่าน 2 0 5 0 4 0 11 0 
13 ริม ท่าวังผา น่าน 4 0 5 0 3 0 12 0 



 
ล าดับที่  

 
พื้นที่ต าบล 

 
อ าเภอ 

 
จังหวัด 

ประเภทลูกจ้างโครงการ 
รวม 

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
14 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน 2 0 4 0 1 0 7 0 
15 แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 1 1 1 0 1 0 3 1 
17 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 2 0 2 0 5 0 9 0 
18 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน 2 0 3 0 3 1 8 1 
19 สวด บ้านหลวง น่าน 2 0 4 0 5 0 11 0 
20 กองควาย เมืองน่าน น่าน 5 0 5 0 1 0 11 0 
21 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 0 0 0 0 1 0 1 0 
22 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0 0 5 0 0 0 5 0 
23 นาซาว เมืองน่าน น่าน 0 0 5 0 0 0 5 0 
24 บ่อ เมืองน่าน น่าน 2 0 4 0 1 0 7 0 
25 บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0 0 2 0 0 0 2 0 
26 เรือง เมืองน่าน น่าน 2 0 5 0 4 0 11 0 
27 สะเนียน เมืองน่าน น่าน 2 0 5 0 0 0 7 0 
28 กลางเวียง เวียงสา น่าน 3 1 5 0 0 0 8 1 
29 ข่ึง เวียงสา น่าน 5 0 5 0 1 0 11 0 
30 ตาลชุม เวียงสา น่าน 0 0 5 0 10 0 15 0 
31 นาเหลือง เวียงสา น่าน 1 0 4 1 0 0 5 1 
32 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 6 0 4 0 0 0 10 0 
34 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 2 0 4 0 15 0 21 0 
35 นาแก งาว ล าปาง 2 0 2 0 2 0 6 0 
36 บ้านอ้อน งาว ล าปาง 2 0 3 0 4 0 9 0 
37 ปงเตา งาว ล าปาง 1 0 2 0 10 0 13 0 



 
ล าดับที่  

 
พื้นที่ต าบล 

 
อ าเภอ 

 
จังหวัด 

ประเภทลูกจ้างโครงการ 
รวม 

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยัน/

สละสิทธิ์ 
38 ปงดอน แจ้ห่ม ล าปาง 2 0 5 0 2 0 9 0 
39 หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 4 0 5 0 3 0 12 0 
40 บ้านค่า เมืองล าปาง ล าปาง 0 0 1 0 1 0 2 0 
41 ปงแสนทอง เมืองล าปาง ล าปาง 1 0 5 0 0 0 6 0 
42 บ้านกิ่ว แม่ทะ ล าปาง 2 0 2 0 3 0 7 0 
43 บ้านบอม แม่ทะ ล าปาง 2 0 5 0 6 0 13 0 
44 หัวเสือ แม่ทะ ล าปาง 2 0 2 0 8 0 12 0 
45 แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 2 0 1 1 6 0 9 1 
46 ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง 2 3 5 1 5 0 12 4 
47 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง 2 0 4 1 3 0 9 1 
48 แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง 2 0 3 0 3 0 8 0 
49 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง 5 0 5 0 10 0 20 0 
50 นิคมพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง 0 0 5 0 2 1 7 1 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

๑. ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะยืนยัน
สิทธิ์ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย อนุชา ตาดี ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 นาย สุนันท์ ตั้งใจเจริญกุล ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย ดนุพล ใจปาน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ณัฐภัทร เซมา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว กมลวรรณ ปัญญาดง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นาย วชิรวิชญ์ สุขันค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

5 นางสาว เพ็ญนภา ละทินา ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว กุลสตรี แกล้วกล้า ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ณัฐพงษ์ คลังศรี ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว นัชชา  นุ้ยวรรณ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



๑. ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะยืนยัน
สิทธิ์ 

ต าแหน่งงาน 

4 นางสาว เปมิกา กันหน ู ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว ปรัชญา ลังการ์พันธุ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
2. ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะยืนยัน
สิทธิ์ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว พุฒธิดา พนาธิคุณ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 นางสาว สุธิดา แก้วควายงาม ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย วรวิช ศรีวรรณ์ ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว กมลมาศ เก่งการท า ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ดุสิตา สายมิตร ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นาย ณัฐวัตร มนตรีนิติกร ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

5 นางสาว รัตน์วรา เปิ้นตาดง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว อริสรา อินทแสง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



2. ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะยืนยัน
สิทธิ์ 

ต าแหน่งงาน 

2 นางสาว ฟ้าใส โฉมอัมฤทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว วริศรา ทองมาลา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นางสาว ฐิติมา ยังอุ่น ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นาย ธนกฤต เชื้อเมืองพาน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
3. ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย สุพอ เจาะโด ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ธงชัย เสงี่ยมกลาง ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย นันทิศ นันทวงศ์ ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ภาวิตา ดวงแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นาย ยุทธนา ส าราญศรี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว ปนัดดา จุมปาทอง ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

5 นางสาว พรนัชชา วางใจชิด ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ธนัญชนก ตาแดงสาย ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



3. ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

2 นางสาว ณัฐติกานต์ สิทธินวล ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว ภัทรวดี เรืองกิจ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นาย ชญานนท์ ยังอุ่น ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว อิสริยาพร เทียบแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

4. ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง วริษฐา สุใจจัน ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาย ชัยณรงค์ วงศ์กาศรี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว กาญจนา คลายใจ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ชลรดา การะวิง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว ปาริชาติ บุตรจินดา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นางสาว กัญญ์ฤทัย ศรีสุนทร ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

5 นางสาว อริสา กิตติจริยกุล ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว เศวตสกุล ลือค าแสน สละสิทธิ ์

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว วิสสุตา ปาระมี ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



4. ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

3 นาย ยุทธพิชัย มะโนนัย ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นางสาว บุษบาวรรณ ศรีวิชัย ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว จิรพร หมื่นเทพ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
5. ต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว ศรัณย์รัตน ์ วินเทอร ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว พัชนี พลันสังเกตุ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว ณัฐริกา สุขดิษฐ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ชยุตม ์ เครือก้อน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว ศรีวรรณา วรจักรนามกุล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว จันทร์จิรา ทรัพย์เจริญยิง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



5. ต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

5 นาย พิสุทธ ์ รักษ์วนาสวรรค์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นาย วีระชัย พิโน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ภูมิศักดิ์ ปู่ตุ้ย ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
 

๖. ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว ศพุิชชา จองปุ๊ก ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว กาญจนาพร โท๊ะนาบุตร ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย ประกฤษฏิ ์ อินทรี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว อ าพรรณ ปู่มน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นางสาว ธรรมรีย์ แซ่ซิ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว อรอนงค์ ค าอ้าย ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นางสาว วรรณพร ซื้อค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว กวินธิดา กาญจนเพิ่มพูน ยืนยันสิทธิ์ 
(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 



๖. ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

4 นางสาว ฐิตาภา ชื่นสายชล ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว ชนารดี ปะระมะ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๗. ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว  นิตยา ตนะทิพย์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 นางสาว  เนตรธิดา สุมนรัตนกุล ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว  ชิดาวรรณ กันศร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว  ปิยพร หงษา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว  โอภาสิริ จันทร์สุข ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นาย  ทศพร โปธาค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว  สุพรรณษา วนาวรสุขรักษ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว  ณัฎฐธิดา ค าตัน ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



 
 

 
 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๘. ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย เก้ากิตติชัย  กิตติธนานุรักษ์ ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นาย หฤษฎ ์  ปินทา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย ขวัญชัย  ทองใหม่ ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว เบญญาภา  เชี่ยวชลาคม ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๙. ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว นันทิชา  เมฆหมอก ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว นันทิกานต์  แปงใจ ยืนยันสิทธิ์ 

๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑๐. ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว นภัทร  จะวรรณา ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย เอกวัฒ ิ กลับมา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว กันยารัตน์  ไชยขันธ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
การระบาดในพื้นที่) 

2 นาย ไพรวรรณ  
กิตติสุข
ประเสริฐ 

ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ณัฐมน  สุยะตา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว นิตยา  จิณะไชย ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 



๑๐. ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ศริณญา  ถมยา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว กัญญารัตน์  มูลทองย้อย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ปัทมพร รักยงค์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
11. ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค า

น าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ สกุล 
สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1. นางสาว กนกวรรณ  วงค์สวัสดิ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การ
ระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

2. นางสาว กาญจนา  แซ่ตัง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1. นางสาว ธันยธรณ์   ปามะ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2. นางสาว อภิชญา  ขอค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3. นาย ธิติวุฒิ  พงศ์กรตระกูล ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4. นางสาว ช่อผกา  แท่นทอง ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5. นางสาว วณิษฐา  ขอค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1. นางสาว ชรินรัตน์  ตาแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 



11. ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค า

น าหน้า
ชื่อ 

ชื่อ สกุล 
สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2. นางสาว นันท์นภัส  ไชยชนะ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑2. ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย นราธร  สุยะตา ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

2 นาย ชัชวรินทร์  สุยะตา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว จิลฎา  วัฒนา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นาย กุลธิดา  ค าแสน ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

3 นาย ศุภกิตติ์  ค าแสน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๑2. ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

4 นาย ธนาภรณ์  จันทร์สุข ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

5 นาย อนวัช  พรมวังขวา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ชลดา  เกตุมรรค ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ดุษฎี   พยาบาล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว 

 

ชญานันทน์ 

 

ก าเงิน ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว อัจฉริยา  กันศร ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑3. ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง พูลศิลป์   ปรารมภ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาย มานิตย์  ไชยสาร ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว มัณฑนา  ต๊ะยศ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นาง อ านวย  ไชยสาร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย กฤษกร  วิชา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว แพรววนิด  บุญยุภู ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ออมสิน  แสงนาค ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 



๑3. ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นาย กิตติธัช ถาวงค ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว กานต์พิชชา   จริยวัตกุล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ปุณยวีร์   จันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว กนกพิชญ์   ไชยสลี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นาย ฌานวัฒน์  ธรรมสอน ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
14. ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย  รณรงค์ ฤทธิ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว  กิตติญาภรณ์   ค าใส ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว  กุศลผลบุญ อุ่นกาศ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว  ดลยา   อุดมผล ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

3 นางสาว  ดวงพร ค ารศ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว   กนกวรรณ อินต๊ะ ยืนยันสิทธิ์ 

(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
 
 



14. ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว  รัศมี นาหลี ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑5 . ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 
 

 
ไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากต าแหน่งงานเต็มทุกอัตรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
16. ต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว วิไลพร  น้ าพี้ ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว อนงค์กร  กุณวงศ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว นฤมล   ดวงญา ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ณัฏฐ์ชามา  อาภารัตน์วิไล ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑๗. ต าบลบ้านฟ้า  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว อารีรัตน์   สีลิน ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 นางสาว ธนิดา   อายุยืน ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว มานิตา   คนสูง ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

2 นาย สุริยพงษ์   เหล่าเนตร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ศิริรัตน์  ใจอ้าย ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ศศินันท์  ละมูล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๑๗. ต าบลบ้านฟ้า  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

3 นางสาว สิริหญิง จุไร ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว อารียา  ด้วงสง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

5 นางสาว ณัฐพร  บ้านเป้า ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑๘. ต าบลป่าคาหลวง  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑. นางสาว ณัฏฐยา  เขียวด ี ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๒. นาง ณัฐนันท์   พอใจ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑. นางสาว กรรณิการ์  ใจเป็ง ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๒. นางสาว ปรีดาภรณ์  คนสูง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓. นาย นพดล  พอใจ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 



๑๘. ต าบลป่าคาหลวง  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๑. นาย พุทธิพงษ์  แบนใจวาง สละสิทธิ ์

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว มัสยา  จานชา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๓. นางสาว สิรินดา  อนุสรณ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔. นางสาว นุชจรีย์  เขียวด ี ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๑๙. ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑. นางสาว อัมภิการ์   มงคล ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๒. นางสาว ภัทราพร ล้อมน้ า ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑. นางสาว วราภรณ์  เขียวดี ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว ชโลธร  ชัยเสน ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๓. นาย กิตติพงษ์  แก้วใหม่ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๑๙. ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๔. นางสาว สุทธิดา  คนสูง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

๑. นางสาว 
พลอยน้ า
เพชร  

แก้วฟุง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว ทักศิณา  สุค าอ้าย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓. นางสาว นภาพร  แก้วร่วง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔. นางสาว มนัสวรรณ  เรือนค า ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕. นางสาว ปพิชญา  คนสูง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๒๐. ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง เพียร ทะลือ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาง วาสนา เอมอ่ิม ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว ศยามล ชาวงิ้ว ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นาง จันทร์เป็ง หอมจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

5 นาง ละมุล ถาต๊ะวงค์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว ปฐมาวดี  ทาเจริญ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นางสาว นภัสสร สุทธิแสน ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นางสาว อิษยา  ยิ่งมีมา ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว ศิรประภา  อินจา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๒๐. ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

5 นางสาว มณีรัตน์  กันตา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ธัญชนก  สายกิติ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
 

21. ต าบลไชยสถาน อ าเภอน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่มีผู้สมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
ไม่มีผู้สมัคร 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว จิรนันท์ กองแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๒๒. ต าบลดู่ใต้ อ าเภอ มืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว วณิชชา แสงปัญญา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย ประกาสิทธิ ์ พิชัย ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๓ นางสาว แพทคัลลีญา ตาลสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว ศุวิมล แซ่จั่น ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว มัลลิกา อินทิตา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๒๓. ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่มีผู้สมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว แคทลียา ปาแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว รัตติยากร  พัชดี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว ณัฐชินีนารถ โทปรินทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว อนุพร สายแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว สุพัชรี ธิลา ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์



๒๓. ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่มีผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
24. ต าบลบ่อ  อ าเภอน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย อุเทน ตะล ี ยืนยันสิทธิ์ 

4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว สิริกัญญา กาติน ยืนยันสิทธิ์ 
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว อาทิตยา สันทา ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย อิสรภาพ ระวิโสด ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ปิยธิดา ปัญญามี ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว ลือสาย พนมพิบูล ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว จิตรวรรณ ชูทอง ยืนยันสิทธิ์ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 



24. ต าบลบ่อ  อ าเภอน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๒๕. ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว พิมพ์ลภัส  อินน้อย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ศศิภา  นิลพันธ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
 

๒6. ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑ นางสาว เสาวภา อุ่นจารย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๒ นาย นิชคุณ ไชยวุฒิ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นาย วรัญญ ู หาญกา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ธนธรณ์ กาวินันท์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว นันทวรรณ ดวงมณีย์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔ นางสาว ณัฐชาดา ไชยเขียว ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



๒6. ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๕ นางสาว นัฐวิมล ต้นจาน ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

๑ นางสาว นิศาชล  เรืองรุ่ง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒ นาง จุลินทิพย ์ กองศรี ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๓ นางสาว กฤษฎาภรณ์ ใจน้อย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ญาณิศา กาติ้ง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

๒๗. ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว กฤตกนก  พงษ์ด้วง ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

2 นางสาว จินตนา  เจริญดี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว อัจฉรา  ค าพร ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว จิราพร  ตันกุระ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว วิภาวรรณ  ปัญญาวัย ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว ณัฐริกา  โคตรพรหมศรี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม



๒๗. ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว กนกวรรณ  อุ่มมี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่มีผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๒๘. ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง นิตนิรันต์    เมืองพรม ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาง ประทิน กันค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นาง วราภรณ์   สิทธิยศ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว อรพรรณ  ปะละวัน ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว พรนภา  ต๊ะน้อย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ณัฐพร  แก้วภิรมย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว เฟิรน์มิกา   อุ่นเครือ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว สุภาวดี  มหามิตร ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 



๒๘. ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว ศศินภา  ตระกูลอิ่น ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่มีผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

๒๙. ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง กมลลักษณ์   ไชยแก่้ว ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาง วิลาวัลย ์  ปันทะนะ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นาง พิม  เทียนถม ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว ปริชญา  สุขทว ี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาง ปนิษฐา  สีเขียว ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว สิรีธร  วิละขันค า ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ชลธิชา  ทะนันไชย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว อาทิตยา  นวลทา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๒๙. ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

4 นางสาว กนกพร  ทะนันไชย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว กนกพร  ปุกค าดี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว วีรดา  สอนศิริ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๓๐. ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑. นางสาว นภัสสร ตาพรมมา ยืนยันสิทธิ์ 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นาย เหมวิช สมภารวงค์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓. นาย ศภุชัย ทนะด้วง ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔. นางสาว สตรีรัตน์ มาละวัน ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕. นางสาว รัชฎาพร   ปินทิพย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

ประเภทนักศึกษา 

๑. นางสาว ธมนันท ์ ส่งเสริม ยืนยันสิทธิ์ 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว ณัฐกานต์ วงศ์ปันง้าว ยืนยันสิทธิ์ 
(๒) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์



๓๐. ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓. นางสาว มณีรินทร์ แก้วจินดา ยืนยันสิทธิ์ 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๔. นางสาว ภินันท์ชญา สมค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๕. นาย สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๖. นาย กิตติภัฎ กระแจะจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๗. นาย ปรมินทร ์ ไชโย ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๘. นาย ณัฐภัทร นิจศักดิ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๙. นางสาว ปาณิสรา ปานพรม ยืนยันสิทธิ์ 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๑๐. นาย วาริฑธิ ์ โสติผล ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๓๑. ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว จรรยา  ทิอวน ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว พิชญธิดา   อุตะมะ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ธัญวรัตม์   เสนนะ ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ศุภลดา  ตันเถระ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว กุลสตรี  ศรีบุญ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว กัญญารัตน์  ไชยขาว ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 



๓๑. ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
32. ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง นฤมล  ใจค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นางสาว ปนัสยา  นันต๊ะมูล ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว กันยารัตน์  ปิจดี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นาย สรวิชญ์  ศรีแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นาง ธันยพร  เปลี่ยนหล้า ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๖ นาง วันทอง  อนุมา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย ธีรศักดิ์  อินเขียว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ภัณฑิรา  อินทะพุด ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว คนึงนิตย ์  ปนสา ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม



32. ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

4 นางสาว ญาณธิชา  ป้อฝั้น ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่มีผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
 

๓3. ต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
ไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากต าแหน่งงานเต็มทุกอัตรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๓๔. ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
1 นางสาว  จุฬารัตน์ สร้อยเสือ ยืนยันสิทธิ์ 

รอแจ้งภายหลัง 
2 นางสาว  ประภาพร ชมภู ยืนยันสิทธิ์ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 
1 นาย  พิชญะ ใจอารีย์ ยืนยันสิทธิ์ 

รอแจ้งภายหลัง 
2 นางสาว  พิจิตรา เพียรพิทักษ์ ยืนยันสิทธิ์ 
3 นาย  นพเดช ชมบุญ ยืนยันสิทธิ์ 
4 นาย  ถาวร แน่งน้อย ยืนยันสิทธิ์ 

ประเภทนักศึกษา 
1 นางสาว นันทวัน  สกุลทิพย์เดชา ยืนยันสิทธิ์ 

รอแจ้งภายหลัง 

2 นางสาว ภัทรพร  จันสี ยืนยันสิทธิ์ 
๓ นาย  สิทธิกร จันสี ยืนยันสิทธิ์ 
๔ นางสาว  ณัฐวศา เจริญจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

๕ นาย สมาทาน  
ท อ ง วั ฒ น ะ
นันท์ 

ยืนยันสิทธิ์ 

๖ นางสาว  เสาวนีย์ กิ่งแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 
๗ นางสาว  เกวลิน สุทธิบุญ  ยืนยันสิทธิ์ 
๘ นางสาว  อนุสดา ภัทรวิภาค ยืนยันสิทธิ์ 
๙ นางสาว  เอด้า โอเยง ยืนยันสิทธิ์ 

10 นางสาว 
ศริกัญญา
ลักษณ์ 

ศรีน้อย ยืนยันสิทธิ์ 

11 นางสาว สมิตา  เครเคอร์ ยืนยันสิทธิ์ 
12 นางสาว  สุวรินทร์ สงสกุล ยืนยันสิทธิ์ 
13 นาย  ปัญจพล กาญจนเลขา ยืนยันสิทธิ์ 
14 นางสาว  ศศิธร กลิ่นไม้ ยืนยันสิทธิ์ 
15 นางสาว  ภัศรา อาสาทรงธรรม ยืนยันสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๓๕. ต าบลนาแก อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว ธัญญาลักษณ์   ทองค า ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

2 นาย วณภูมิ   ทานันท์ ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว ฐนิษฐ์ชา ยานุ ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ปัทมาภรณ์ สายสืบ ยืนยันสิทธิ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้ อ มู ล ขอ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒน าต า บล แบ บบู รณา ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย) 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ศุภธวดี ศิริประกอบ ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย จักรพันธ์ ท่องเที่ยว ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
3๖. ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว ธัญญาลักษณ์  ลิวันโต ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว สายสุณีย์   ค ารังษี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว ณัฐธิกา   กวนเมือง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย อนุกูล  สร้อยค า ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

3 นางสาว ปนัดดา  กล้าหาญ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว อภิชัย  ยอดจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 



3๖. ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

2 นางสาว ยุภาพรรณ  ศรีกลัด ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ปิยพร  สมชื่อ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว สาวิตรี  ศรีภูมิ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๓๗.ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย พงษ์ศักดิ์  สุขใจ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว พิมลพรรณ ทะลือ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2 นางสาว ขนิษฐา ตุทานนท์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว ชลสิทธิ์  จิเหลา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ฐิตาภา  อยู่สบาย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ทิพากร  ธรรมปัญญา ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว ณิชกานต์  แสนภักดี ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว ณัฌชาลิณีย์  นิมะ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๓๗.ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

6 นางสาว ทีปกาญจน์  บุญรักษ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

7 นางสาว บุญญารัตน์  จงอวยพร ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

8 นางสาว ปวีณา  นิลดอนหวาย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

9 นางสาว นันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

10 นางสาว กรวีร ์ กันทะวงค์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

๓๘. ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว ชริดา ภาคาทรัพย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว วิจิตรา แซ่แจ๋ว ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย วรายุส ดวงจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ดอกอ้อ เจริญสุข ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

3 นาย ณภัทร ตันธนสิน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว ปิณฑิรา ตาปัญญา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



๓๘. ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๕ นางสาว อาทิตยา จินะชัย ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว นัจญละอ์ วงษ์สันต์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว ชนากานต์ วิริยะดามินทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
3๙. ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว วาสนา  งานดี ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาย อ ารา   ตลับงา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นาย กิจกรณ์   โกสุโท ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว สุรินทร์พร ยาง ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว ปริมล  สีแสด ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ครองขวัญ ซองเงิน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว กิตติกา  หวานแหลม ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4 นางสาว ชาลิณี  เฟื่องฟู ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 



3๙. ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

5 นาย ภูวราภัทร  วงศ์ปัน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว รัตติกาล  กันเชียง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ดนยา  ธีระตระกูล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ปานชีวา  เปี้ยปลูก ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๔๐. ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว รุ่งรวินันท์  ใจแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว พิมพ์ไพลิน  พรมมิน ยืนยันสิทธิ์ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 
 

๔๑. ต าบลปงแสนทอง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑ นาย นิตินัย  สีมาปัน ยืนยันสิทธิ ์

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว ศิลป์ศุภา  ศิลกุศล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว นวกาญจน์  เวียงแก ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย นวพล แก่นราช ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว รัตนาพรรณ ตันสกุล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 



๔๑. ต าบลปงแสนทอง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว เสาวลักษณ์  ราชาตัน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๒. ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว อุทุมพร แปะวงค์ ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

2 นางสาว จันทร์จิรา วงศ์แก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว มาริษา พรมเทพ ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

2 นางสาว รุ่งนภา สุปินะ ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว เปรมฤด ี ค านนท์ ยืนยันสิทธิ์ 

(4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างสัมมาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ภัทรพรรณ เอ็นด ู ยืนยันสิทธิ์ 
(5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน 

3 นางสาว ลลิตา สุตาขัน ยืนยันสิทธิ์ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics จากข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย) 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๓. ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑ นาย ปริวรรต บุญนัก ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว ขวัญใจ สายค าอินทร์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว ทักจีณา ฟองธิวงศ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นาย ณัฐพล ชัยมงคลวัฒนา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย มุทธา  อินทราทิพย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



4๓. ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๔ นางสาว 
ภัทรศิรา
ภรณ์ 

เกียรติวงศ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว สุภัทตรา วงศ์เคียน ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

๑ นางสาว ขนิษฐา สุทธิธง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว รุ่งทิวา กันแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นาย อภิสิทธิ ์ ทัศไพร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว กันธิมา ตาค า ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นาย อภิรัตน ์ สิทธิเวช ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



4๓. ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๖ นางสาว ศรันย์พร ปันมาเชื้อ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๔. ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑. นางสาว สกุลรัตน์  กลมสร้อย ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒. นาง สุนิสา  วังสา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑. นางสาว วิภาวดี   กลมสร้อย ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๒. นางสาว มยุริญ   เทพแดง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

๑. นาย กิตติภูมิ  วังคะฮาด ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว ศศลักษณ์  เตียรธิติ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



4๔. ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

๓. นาย มานะ  เฝ้าหนองดู่ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔. นางสาว แพรพิไล  เรืองจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๕. นางสาว จุฑาภรณ์  มุ่งนากลาง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖. นางสาว จิราภรณ์  สิริวัฒนโกมล ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๗. นาย กิตติพันธ์  พรชุ่ม ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๘. นางสาว กมลมาศย์  โคตรโยธา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๕. ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

๑. นาง วราภรณ์  นามพิชัย ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๒. นาง สุภัทรา  เครือบุญมา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑. นางสาว กุลสตรี  วิลาวัลย์ ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นางสาว ศิริรัตน์  ยาท้วม ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

ประเภทนักศึกษา 

๑. นางสาว บัณฑิตา  
เหลี่ยมศรี
จันทร์ 

ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๒. นาย นันทกานต์   ไกรเพชร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓. นางสาว ณัฐรินทร์  รอดเสวก ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

๔. นาย นครินทร์  ยะมะโน ยืนยันสิทธิ์ 
(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 



4๕. ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

๕. นาย ธีรพล  ชุนถนอม ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๖. นางสาว ยศวดี  สงวนนาม ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๖. ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาง ศรี  สีขาว ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาง อาลี  ยะเปียง ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

3 นางสาว เพ็ญ  เขื่อนแก้ว ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว พิลัยวรรณ  ใยมูล ไมย่ืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว อรุณวตรี  ทรายมูล ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย ธนพล  พลรงค์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ปณิตา บุญประเสริฐ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นาย ธานุพร  บุญมา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



4๖. ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

4 นางสาว นันท์ธีรา  ดารารัตน์ ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๕ นาย ณัฐชัย  หมีบุรุษ ยืนยันสิทธิ์ 

(๒) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม 
การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ ศบค) 

๖ นางสาว ศุพิกา  ค าแสนยศ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นาย ไอยรักษ ์ สุวรรณสังข์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย ณัฐวัตร  จอมเมืองมา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ชลิตา  ชุมภูแก้ว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม



4๖. ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔ นางสาว ใบเฟิร์น  ก๋าใจ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๕ นางสาว วิมลณัฐ  ไพรคติภพ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๗. ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว จิราพร   ศิลาวารินทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ทิพวรรณ ถานะ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นาย คมกริช  ศรีทิบุญยืน ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว ศุภรัตน์  ขัตบุญเรือง สละสิทธิ ์
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

3 นาย ขจรศักดิ์  ชมภูพันธ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นางสาว ทอฝัน  ตันเป็ง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

5 นางสาว ขวัญทิวา  แสนค าฟู ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 



4๗. ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

1 นาย ชาคริต  วงศ์ปัญญา ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

2 นางสาว นิรมล  อุตมา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นาย เทิดเกียรติ์   โพธิ์ศร ี ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๘. ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นางสาว อรนุช  แก้วค าแดง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นาย ภานุเดช  มะโนยะ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว พิยดา  ลือจันทร์ดา ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว อัญธิภา  ประกอบศิลป์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว เบญจพร  อินนั่งแท่น ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์



4๘. ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นางสาว สโรชา  แจ้งจิตร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว สุพิชญา  จ าปาไพร ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว ปิยวรรณ  สาธุพันธ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
4๙. ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

1 นาย วิกรานต์ พิจอมบุตร ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นาย ธันวา โพทวี ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นาย สาธิต  วงศ์ทา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

4 นาย ปุญญาพัฒน์  ตาใจ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

5 นางสาว ญาณิศา  วังมูล ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

1 นางสาว จริงจริง   อินต๊ะวงศา ยืนยันสิทธิ์ 
(๖) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2 นางสาว ณัฐกมล มุ่งมาตร ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

3 นาย รัตติพงษ์ ยื๋อรึ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว ศศิภา เกิดเชื้อ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 



5 นางสาว ชัชชมนต์ วงศ์ต่อม ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ประเภทนักศึกษา 

1 นาย 
ประพันธ์
พงษ์  

เพียนจันทร์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2 นางสาว แววตา  แสงสุวาว ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

3 นางสาว จุฑามาศ  เดชอูป ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4 นางสาว ดุสิตา  ทาเกษม ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

5 นางสาว วชิรญาณ์  ร่วมจิตร ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

6 นางสาว วราภรณ์  เสนาถี ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

7 นาย สรัล  สันก๋อง ยืนยันสิทธิ์ 

(1)การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

8 นางสาว อภิรดี  แก้วชู ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 นางสาว ธนพร  อินพหล ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

10 นางสาว ณิชานันทน์  เจนบรรจง ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้ า  OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



 
 

 
 

ประกาศสถานะการยืนยนัสทิธิ์การเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) 
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพเิศษ 

 
๕๐. ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
ไม่ประกาศรับสมัคร 

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

๑ นางสาว ณัฐชา เรือนผูก ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว อาทิตยา บุตรรัตน์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว ภัคจิรา ชูติพงศ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๔ นางสาว อรุณรัตน์ สีดา ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๕ นางสาว ปณิดา ทิศานุรักษ์ ยืนยันสิทธิ์ 
(๕) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประเภทนักศึกษา 

๑ นางสาว ณิชารีย์ เมตตาภรณ์ ยืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๒ นางสาว น้ าผึ้ง จันทร์จับ ยืนยันสิทธิ์ 
(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 



๕๐. ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
ค าน าหน้า

ชื่อ 
ชื่อ สกุล 

สถานะการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ต าแหน่งงาน 

Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๓ นางสาว ภัสสร บุญสมบัติ ไมย่ืนยันสิทธิ์ 

(๔) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างการพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่
จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 


