
                                                                                                               
ประกาศส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

เรื่อง  รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งเจา้หนา้ที่อาสาสมัครอ านวยความสะดวกและดูแล 
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว และต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน

มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกและดูแล 
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)  เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ตามวิถีใหม่ (New Normal) 
----------------------------------------------- 

 ตามที่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  ได้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่าน 
การคัด เลื อกบุ คคลต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ อาสาสมั ครอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภั ย  
แก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว และต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านมุ่งสู่เมือง
สร้างสรรค์ (Creative City)  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ ยวและสถานที่ท่องเที่ ยว (Amazing Thai Host) เพ่ือรองรับการท่องเที่ ยวตามวิถี ใหม่  
(New Normal) รายละเอียดปรากฏ ตามประกาศส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ลงวันที่   
1 ธันวาคม 2563 นั้น 

 บัดนี้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ขอแจ้งให้ผู้ ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่อาสาฯ ล าดับที่ 1 - 60 และต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ ล าดับที่ 1 - 2 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 
1 , 2) มารายงานตัวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน  ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 
มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ก าหนด หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้สละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เข้าท างานเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามที่สอบได้ ทั้งนี้ในวันรายงานตัว
ให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน 
เพ่ือรายงานตัวด้วย   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายภาณุวัชร์  อันสนธิ์) 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านมุ่ง

สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)   
(แนบท้ายประกาศส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564) 

 
 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

1 64110237 นำงสำวเขมฐิกำ ระลึก  

2 64110232 นำงสำวมำริษำ เพชรสุทธิ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอ านวยความสะดวกและ 

ดูแลความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 
(แนบท้ายประกาศส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564) 

 
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

1 64110148 นำงสำวกัลย์สุดำ ไชยยศ  

2 64110223 นำงสำวสุธินันท์ รพีทัศนพงศ์  

3 64110180 นำงสำวภัทรำวดี ปรมสุข  

4 64110201 นำยณชพล นันติ  

5 64110101 นำยธนภัทร โนรำช  

6 64110166 นำงสำวดวงเดือน วังคำม  

7 64110222 นำงสำวคัทลียำ สุริยศ  

8 64110178 นำยนิธิศ  สภำวจิตร  

9 64110241 นำงสำวอภิสรำ สุค ำ  

10 64110138 นำงสำวอัญชลี ทิพย์แสนชัย  

11 64110234 นำงสำวอัจจิมำ ปำลสำร  

12 64110177 นำงสำวกัลยำณิน ปันอินทร์  

13 64110181 นำงสำวโศรยำ  หวังแก้ว  

14 64110233 นำยกิตติศักดิ์ นำระทะ  

15 64110110 นำงสำวณัฐลดำ กันชนะ  

16 64110147 นำยภูมินทร์ สุทธหลวง  

17 64110202 นำยชนะศักดิ์ ศรีโพธำ  

18 64110141 นำยธนันท์รัฐ ธรรมรำช  

19 64110214 นำงสำววิมณ์วิภำ บุญเรืองวิรัตน์  

20 64110146 นำยปวิตร ติยรัฐกำล  

21 64110132 นำงสำวศิริภำ ไชยวุฒิ  

 
 

          
/ล าดับที่ 22... 

 
 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

22 64110205 นำงสำวชนันท์ธิดำ สงครำม  

23 64110208 นำงสำวแพรวนภำ ชัยนนถี  

24 64110140 นำงสำวศิริลักษณ์ ร่อนทอง  

25 64110150 นำงสำววรินลักษณ์ ไชยรัตน์  

26 64110164 นำยกิตติศักดิ์ จันทร์ต๊ิบ  

27 64110174 นำงสำวจุฑำรัตน์ สระแก้ว  

28 64110207 นำงสำวนลินี ค ำมงคล  

29 64110246 นำงสำวภัทรำภรณ์ ไชยเสน  

30 64110102 นำงสำวสุมณมำส ถันลำนันท์  

31 64110134 นำงสำวเบญจพร ทองไสว  

32 64110128 นำงสำวกมลรัตน์ เงินสร้อย  

33 64110133 นำงสำวสุคนธ์รัตน์ กันทำ  

34 64110242 นำงสำวกมลชนก นนทโคตร์  

35 64110206 นำยธนโชติ ค ำพรม  

36 64110175 นำงสำวสุวนันท์ ธรรมคุณ  

37 64110228 นำงสำวปวิชญำ ลัมยศ  

38 64110118 นำงนำถอนงค์ วงษ์ตำ  

39 64110127 นำงสำวจริยำพร ปิงยศ  

40 64110159 นำงสำวรัตติกำล ลือยศ  

41 64110163 นำงสำวชนำพร ธิติมูล  

42 64110161 นำงสำวชไมพร ปัญญำวงศ์  

43 64110157 นำงสำวศรสวรรค์ สำยกูด  

44 64110221 นำงสำวรัชนีวรรณ ไชยอักษร  

45 64110236 นำงสำวสิรพัชร เสนนันตำ  

46 64110135 นำงสำวนริศรำ สำทำ  

 
 

/ล าดับที่ 47... 
 

2 



 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

47 64110149 นำงสำวพัชญำภำ แสงแก้ว  

48 64110145 นำงสำวมำลินี นะภำ  

49 64110165 นำยวรภพ ภัคศุภธร  

50 64110107 นำงสำวศิลป์ศุภำ แก้วปินตำ  

51 64110116 นำงสำวจิตรำ ใจปิง  

52 64110139 นำยณัฐพงษ์ อำทิตย์  

53 64110240 นำงสำวศุภำพิชญ์ ค ำชุ่ม  

54 64110151 นำงสำวเจนจิรำ ม้ำแก้ว  

55 64110123 นำงสำวภัณฑิรำ พรมมำ   

56 64110125 นำงสำววรรณวิสำ อินท ำ  

57 64110179 นำงสำวดวงดำว ค ำนวณ  

58 64110131 นำยสุนทร วงแสน  

59 64110103 นำงสำวเบญจวรรณ จันทนำ  

60 64110136 นำยประสพโชค ชำยครอง  
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