
กลุม Line วันที่สัมภาษณ เวลาสัมภาษณ

1 จรเขเผอืก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาวกมลวรรณ นิยมพลอย 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.00 - 09.05 น.

2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประชาชน นางสาวนิตยา กสินัง 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.35 - 09.40 น.

3 หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประชาชน นายศุภชัย เตนปกษี 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.40 - 09.45 น.

4 หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาววิภารัตน  เต็มรัมย 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.45 - 09.50 น.

5 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ประชาชน นายศักดิ์ชัย ปนวงษเพ็ชร 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.05 - 09.10 น.

6 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บัณฑิตจบใหม นางสาวกรรณกิาร พิมดี 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.15 - 09.20 น.

7 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บัณฑิตจบใหม นางสาวอภิญญา เขียวมณี 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.20 - 09.25 น.

8 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี บัณฑิตจบใหม นางสาววรุณี สุทธิประภา 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.25 - 09.30 น.

9 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาวหฤทัย กลบีเมฆ 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.50 - 09.55 น.

10 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาวนวพร เสอืคํา 1  18 กุมภาพันธ 2564 09.55 - 10.00 น.

11 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประชาชน นายอรรถพล ทองผางามสงา 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.00 - 10.05 น.

12 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นักศกึษา นายธีนัย เมืองนก 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.05 - 10.10 น.

13 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นายณัฐพร ตั้งใจ 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.10 - 10.15 น.

14 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาวปยะรัตน ประสานศรี 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.15 - 10.20 น.

15 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นางสาวรัตณาวดี นิ่มอยู 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.20 - 10.25 น.

16 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี บัณฑติจบใหม นายวีระวัชร มีถาวร 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.25 - 10.30 น.

17 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี ประชาชน นายพงศภาคิน สะอาดเอี่ยม 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.30 - 10.35 น.

18 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี ประชาชน นายสิทธิพันธุ  ตันจนาพันธ 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.35 - 10.40 น.

19 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี ประชาชน นางสาวพัชรา วรรณวงศ 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.40 - 10.45 น.

20 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี ประชาชน นางสาวสลิล สุภาพ 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.45 - 10.50 น.

21 ทาตะตรอ ทามวง กาญจนบุรี นักศกึษา นางสาวพิจิตรา ศรีสุนทร 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.50 - 10.55 น.

22 คลองโคน เมือง สมุทรสงคราม บัณฑิตจบใหม นางสาวภัคจีรา สังขริม 1  18 กุมภาพันธ 2564 10.55 - 11.00 น.

23 คลองโคน เมือง สมุทรสงคราม บัณฑิตจบใหม นางสาวศุภรัตน สุขพัฒนาการ 1  18 กุมภาพันธ 2564 11.00 - 11.05 น.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2

ลําดับ ตําบลที่สมัคร อําเภอ จังหวัด ประเภทบุคลากร ชื่อ-นามสกุล
กําหนดการสัมภาษณ



 

  

แนวทางปฏิบัติสำหรับผูเขาสัมภาษณ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. สามารถตรวจสอบลำดับการสัมภาษณตามรายชื่อ 
 
2. ผูเขาสัมภาษณเตรียมความพรอมเขารวมสัมภาษณตามลำดับคิวในกลุมไลน  
   รอบสัมภาษณ U2T รอบสัมภาษณที่ 1-23 https://line.me/R/ti/g/UMJPmWjBAC 

 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ เจาหนาที่ประจำกลุมจะแจงผูเขาสัมภาษณใหเขากลุมสัมภาษณ โดยกดลิงกตามประกาศ 

 
 
 

 
 
 
 

 




