
ประกาศ 
เร่ือง การสัมภาษณ์และการคัดเลือกผู้เข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบล 

แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบเก็บตก 
 
 จากการที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท ได้ดำเนินสัมภาษณ์และ
คัดเลือกผู้เข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) เมื่อวันพุธที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 พบว่ามีผู้สมัครไม่ได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันเวลาก่อนหน้านั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์และคัดเลือก นั้น 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ทำให้การจัดสัมภาษณ์ และการคัดเลือกในสถานที่ที่กำหนดไม่สามารถทำได้ และเพื่อการยกระดับ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้ง
เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social distancing) ดังนั ้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท               
จะดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือก ผู้เข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ราย
ตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบเก็บตก ผ่านการประชุมระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) ดังวันเวลาต่อไปนี้ 
 
 - ประชาชนทั่วไป สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
    ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google 
    Meet) หากไม่ทำการสัมภาษณ์ตามวันเวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 - บัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน และ นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน 
    สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
    ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google 
    Meet) หากไม่ทำการสัมภาษณ์ตามวันเวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ 
    การสอบคัดเลือก Take open exam วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 
    ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google 
    Meet) ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น.  
    ผู้สมัครจะต้องดำเนินการนำส่งผ่านคำตอบทันที หลังทำข้อสอบ
    เสร็จสิ้น นำส่งผ่านทาง E-mail : chainatqa@outlook.com 

mailto:chainatqa@outlook.com


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคม  
แบบบูรณาการรายตำบล (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลยั) รอบเก็บตก 

************************************************* 
 ผู้ที ่มีรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคม          
แบบบูรณาการรายตำบล (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดำเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทำการ แอด เข้าไลน์กลุ่ม สัมภาษณ์งาน ๑ ต ๑ ม ตลุก แพรกศรีราชา 
เที่ยงแท้ ตาม QR code ต่อไปนี้ 

 
 2. กำหนดการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

 ประชาชนทั่วไป สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) 
 - บัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน และ นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน 
    สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) 
    การสอบคัดเลือก Take open exam วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) ตั้งแต่เวลา 09.00 -
11.00 น. ยกเว้น นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชนไม่มีการดำนินการสอบคัดเลือก และผู้สมัครจะต้อง
ดำเน ินการนำส ่งผ ่านคำตอบท ันที  หล ังทำข ้อสอบเสร ็จส ิ ้น  นำส ่งผ ่านทาง E-mail : 
chainatqa@outlook.com 
 

หากไม่ทำการสัมภาษณ์และเข้ารับการคัดเลือกตามวันเวลาข้างต้น  

ถือว่าสละสิทธิ ์

mailto:chainatqa@outlook.com


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคม  
แบบบูรณาการรายตำบล (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลยั) รอบเก็บตก 

 
ประชาชนอาสาพัฒนาชุมชน  
 สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปผ่านการประชุมระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) 
1. นางสาวฐานิสรา พ่วงกิ่ม  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2. นายบุญส่ง วงษ์พวง   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
3. นางสุทิน วงษ์พวง   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
4. นางสาวแคทรียา ทองม่วง  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
5. นางสาววิจิตรา เสชัง   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
6. นางนางสมจิตร ค้อมทอง  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
7. นางสาวมนทกานต์ พันธุมิตร  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
8. นางขันทอง เขียวดี   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
9. นางสาวกวินพัฒน์ กิตติ์อุดมรัชต์  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
10.นายกมล พันธุมิตร   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
11. นางสมพร จิตรลำใย   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
12. นางสาวสุนันท์ เอี่ยมถ้วย  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
13. นาย ประจวบ แจ้งท้วม  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
14. นาง นันทวัน แก้วขาว   10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
15. นาง แคทรีน พุทธรักษ์  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
16. นางสาวธิติมา คล้ายศรี  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
17.นางสาวศศิธร นุชอยู่   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. 
18. นางสาวกาญจนา  หมีไพรพฤกษ์ 14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
19. นาย รังสรรค์ ปานเรือง  14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
20. นาย ณัฐชยา วงสงค์   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
21.นายณัฐพล ทองนิตย์   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
22.นายพิพัฒน์ พินทอง   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
23.นายยรรยง รอดย้อย   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
24.นางสาวณภัทร โตอินทร์  14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
25.นางพัฒน์นรี  ประชากรธัญญกิจ 13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
26.นางสาวนาตยา  จารุพันธ์  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
27. นาย พิชัย บุญชู   13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 



28. นางสาวแสงระวี บุญชู  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
29.นางสาวอมรรัตน์ อ่ำทิม  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
30. นายธนพร ชูเกต ุ   13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
31.นางฉวี  ล้ำเลิศ   13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
32. นางสาวรุ่งทิพย์ โพรงพรส  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
33. นางสาวคุณาพร พันสี   13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
34. นางสาวอรกัญญา เหลืองอ่อน  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
35.นางสาวอัญชลี สังขว์รณ์  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
36. นางสาวบุญตา อ่อนบุรี  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
37. นางสาวพจนา. นิ่มทอง  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
38. นางสาววิชชุดา หินแก้ว  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 



บัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  
 สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านการประชุมระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) 
 
1. นายสุวพัชร   สาโรจน์  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
2. นางสาวอัญมณี  เสมาทอง 13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
3. นายกันต์กวี   กล่ำเพ็ชร์ 13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
4. นางสาวธนภรณ์  พุ่มพวง  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
5. นางสาวกนกอร  อู่สิน  14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
6. นางสาวนภัสสร  หนูเมือง  14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
7. นางสาวปนัทดา  ดอกไม้เทศ 14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
8. นางสาวจารุวรรณ  แจ้งต่าย  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
9. นางสาวนุชลี   ชัยพิพัฒน์ 10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
10. นางสาวณัฐจารี  พูลเขตร์กิจ 10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
11นางสาวนภัสวรรณ  ผิวพ่วง  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
12. นางสาวปวีณา  เจือสุวรรณ์ 10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
13. นางสาวภัทรวรินทร์  ช้างอยู่  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
14. นางสาววงศ์ปวีร์  โลเลิศ  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
15. นางสาวศิริวรรณ์  ชัยเจริญ  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
16. นางสาวณัฏฐา  ทองสุข  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
17. นางสาวพนิดา  พ่ึงเถื่อน  10.ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 

นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน 
 สัมภาษณ์วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านการประชุมระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (google Meet) 
1. นางสาวริ้วทอง ยอดดำเนิน  13.ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
2. นางสาวสิริลักษณ์ พุ่มมูล  14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
3. นางสาวสุภาพร สุขโต   14.ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 


