
ล าดบัที่
1 นางสาว เสาวรัตน์  ฝ้ันกา
2 นาย สืบสกุล  ทิพย์ตัน
3 นางสาว จุรีพร  สมภิพงษ์
4 นาย เอกพันธ์  กันทะวงค์
5 นางสาว ดริญญา  เพชรสุภา
6 นาย ชยุต  โพธิพ์ุธ
7 นาง ณัฐิตา  บุญตัน
8 นางสาว ณัชชา  ญาญะค า
9 นางสาว ฑีฆฆัพร  ลมล่ืน

10 นาย ทรงสิทธิ ์ ไชยเสน
11 นาย ทศพร  จักยุ
12 นางสาว ทรัพยมัย  ธิเสนา
13 นาย ธนารักษ์  ราดรัญญา
14 นางสาว ปิยนุช  ซาววงค์
15 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พชร  สุนันต๊ะ
16 นางสาว พิมพ์นิภา  พรมโน
17 นางสาว พิลาสลักษณ์  ดีปินชัย
18 นางสาว มนัชญา  นันทพิฎฐ์
19 นางสาว มินตรา  ค าปา
20 นางสาว รุจิรางค์  ยศกันโท
21 นาย อนันต์  ปันชุน
22 นางสาว อภิญญา  พรหมบุตร
23 นาย อุเทน  ขิณาวงค์
24 นาย ภานุวัฒน์  พัฒนา
25 นางสาว วัชโรบล  วุฒิ
26 นางสาว สุนิศา  รกไพร
27 นาย ณัฐพล  ปิน่ทอง
28 นางสาว อลิสสา  ช่างเหล็ก
29 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นัฐพงษ์  ไชยวงค์
30 นางสาว สุนิสา  บุญทา
31 นาง วรรณ์นภัส  สายสุริยะรัชกร
32 นางสาว นริศรา  สาทา
33 นางสาว ศิริภา  ไชยวุฒิ
34 นางสาว เบญจพร  ทองไสว
35 นาย  จอมกฤษณ์  สิมรักแก้ว
36 นาย อนุกูล  กุลณาวงค์

รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการทดสอบความรู้เป็นเจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการ 

ชื่อ - สกุล
กิจกรรมการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มชาตพัินธ์ลุ่มน  าโขง ประจ าส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดน่าน



37 นาย พีระพงษ์  วงค์ตะวัน
38 นางสาว จุฑามาศ  ขอดแก้ว
39 นางสาว ทิพย์สุดา  พัฒศร
40 นางสาว คุณธารีย์  อุตมะ
41 นางสาว วัทนพร  พรหมโชติ
42 นางสาว ยุวรินทร์  อินต๊ะแก้ว
43 นางสาว วิภาแพรว  แปงใจ
44 นางสาว สุทธิดา  มูลธิจันทร์
45 นางสาว พันธิตรา  อินนะลา
46 นางสาว ชวัลนุช  สายฟัน่
47 นางสาว ปาณิศา  ทิขัด
48 นางสาว สุรีรัตน์  จันทบุรี
49 นางสาว ชิดชนก  เตชนันท์
50 นางสาว รุจิรา  ธัญญะ
51 นางสาว สุพรรษา  ธิตา
52 นางสาว จิรกิตต์ิ  สุริยะ
53 นางสาว ทัศนีย์  กันตา
54 นาย ปริญญา  การินไชย
55 นาย วุฒิชัย  อภัยรุณ
56 นางสาว ผกามาส  เก่งการ
57 นางสาว กุสุมา  ปันยศ
58 นางสาว วาสนา  ใจยืน
59 นางสาว ทัศนาวดี  ขัดเงางาม
60 นางสาว อัจจิมา  ค าปาตัน
61 นางสาว กัญภิรมย์  อินต๊ะไชย
62 นาย ธนวัฒน์  สุภาคง
63 นาย นัฐพงษ์  วิละขันค า

หมายเหต:ุ 
1 ให้ผู้มีรายชื่อล าดับที ่1-31 มารายงานตัวเพือ่เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที ่28 เมษายน 2560

เวลา 08.30 น. ณ ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดน่าน ศาลากลางชั้น 2
2 ให้ผู้มีรายชื่อล าดับที ่32-63 มารายงานตัวเพือ่เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที ่28 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดน่าน ศาลากลางชั้น 2


