
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) รอบท่ี 3 

------------------------------------------ 
  

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับสมัครบัณฑิต
และประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลาง นั้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) 
ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตามบัญชีรายชื ่อรายละเอียดแนบ ๑ 
ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ ๒ ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้ายประกาศนี้และ  
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ผู้รับการคัดเลือก รายงานตัวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบลในวันที่ 12 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนวันปฐมนิเทศ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบลตามเบอร์โทรศัพท์ที่แนบไว้ให้
ในท้ายประกาศนี้ 

๒. ให้ผู้รับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารหลักฐานที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลภายในวันที่ 2๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ มีดังนี้ 

๒.๑  แบบรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน ๑ ฉบับ 

๒.๒  สำเนาหลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
๒.๒.๑ หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๓ ฉบับ 
๒.๒.๒ ระเบียบผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Trancript) จำนวน ๓ ฉบับ 
๒.๒.๓ ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร (ถ้ามี) จำนวน ๓ ฉบับ 

๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๔ ฉบับ 
๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๗ ฉบับ 
๒.๕  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๔ ฉบับ 
๒.๖  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๓ ฉบับ 
๒.๗  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหน้าตรง จำนวน ๒ รูป 
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๒.๘ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๔ ฉบับ 
๓. กรณีผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวกับทางอาจารย์ผู ้รับผิดชอบแต่ละตำบลและไม่มา

ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรียกบุคคล  
ที่สมัครในตำบลมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานต่อไป โดยถ้าจำเป็นต้องเรียกผู้สมัครรายอื่น มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจากข้อมูลที่สมัครเป็นสำคัญ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน
พ้ืนที่การปฏิบัติงานและความเหมาะสมของงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายละเอียดแนบ ๑ 
ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการ  

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบท่ี 3 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------- 
 

1. พื้นที่ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว (ตำบลระยะ ๑) 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พงศธร  วรฉัตรวิทยา 
2. เอ้ืออังกูร  ศรีวิชัย 

 
2. พื้นที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พิมพ์ษาชนก  ตุงคำ 

 
3. พื้นที่ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป 
1. ชำนาญ  เผือกวัฒนะ 
2. วิไลลักษณ ์ คนแรง 
3. ศิริวิมล  โยธา 
4. อัญชลี  สิทธิ 

 
4. พื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. สรายุทธ  แสนจินดา 

 
5. พื้นที่ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กานต์รวี  ปู่มูล 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พนารัตน์  จองเหน่ 
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6. พื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง (ตำบลระยะ ๒) 
ประชาชนในพื้นที่ 
1. ณัฐวุฒิ  เวียงสีมา 
2. ปานตะวัน  ยะวงศ์ 
3. ศุกลภัทร  พะจิตคำ 
4. สิรินทิพย์  บุญสูง 

 
7. พื้นที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ธนัชชนก  กันธะอุดม 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. นิวัฒน์  สุวรรณมา 

 
8. พื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. บุรินทร์  เกษมกิตติกุล  

 
9. พื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ปาริชาติ  ลุงอ่อง 
2. ทิพย์วรรณ  แซ่ย่าง 
ประชาชนทั่วไป(เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. สุชาติ  แย้มกลิ่น 
2. กัญญพัชร  บัวใจ 

 
10. พื้นที่ตำบลข้ีเหล็ก อำเภอแม่ริม (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ศุภสิริ  คุณหาร 

 
11. พื้นที่ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ธนพร  พันธุ์บุตร 

 
12. พื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กาญจนา  จันทะกี 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ทัศนีย์  ทองบุญ 
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13. พื้นที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม (ตำบลระยะ ๑) 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 
 

14. พื้นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน (ตำบลระยะ ๑) 
บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ชลลดา อะติถะ 
2. ใบพร สอนธรรม 

 
15. พื้นที่ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป  
1. กฤษฎาภรณ์  วันศรี 
2. ณฐนน  สมาธิ 
3. ปรีชา  ใจมาธิ 
4. รดีพร  ใจกองคำ 
5. สุพรรณี  อินทรีย์ 

 
16. พื้นที่ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

 
17. พื้นที่ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. เสาร์วนิน  อุดทังกันทา 

 
18. พื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย (ตำบลระยะ ๑) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กัญญารัตน์  ปัญญาศรี 
2. สุจิตรา  สงเรือง 

 
19. พื้นที่ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป(เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พรพิมล  ฮังคำ 
2. ชุติมา  เมืองสาว 
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20. พื้นที่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ (ตำบลระยะ ๑) 
บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ศุภัคพิมล  สละตัน 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พิทักษ์  คำวงค์ษา 

 
21. พื้นที่ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. เวนิส  อัชคิน 

 
22. พื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กุลริศา  วิจารณ์ 
2. พิชชาพร  ปวงอุ่น 
3. ภัทรานันท์  ดวงเดช 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ชาติชาย  ชัยกา 

 
23. พื้นที่ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง (ตำบลระยะ ๒)  

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ชัยวัฒน์  กองเสริฐ 
2. ภัทรดนัย  วิชัยยา 

 
24. พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ธัญญามาศ  สองแก้ว 

 
25. พื้นที่ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย (ตำบลระยะ ๑) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. นิจจารีย์  จีปน   

 
26. พื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พิมนภา  หน้อยคำมา 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ธนกร  ใจวัน 

 
 



- 7 - 

 

27. พื้นที่ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง (ตำบลระยะ ๒) 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. เจนจิรา  ศรีวิชัย 
2. ธุวาณิชา ธิยานันท์ 
3. สุมินตรา  นันตะภาพ 

 
28. พื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กฤติยา  คำมูล 

 
29. พื้นที่ตำบลป่าบง อำเภอสารภี (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. บุษกร  พันธวงค์ 

 
30. พื้นที่ตำบลสารภี อำเภอสารภี (ตำบลระยะ ๒) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. ขวัญขนิษฐ์  แสงปัญญา 
2. ภูวดล  จุมปาจม 
3. สรพงษ ์ ฟองมี 

 
31. พื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

 
32. พื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. วัชรี  สกุลพระคุณ 
2. สลิลทิพย ์ สืบปาละ 
3. สิริยา  ฤทธานุวงศ์ 
ประชาชนทั่วไป 
1. รัตนา  นามอุษา 

 
33. พื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย (ตำบลระยะ ๒) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. อาภาภรณ์  ฟองตายา 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. บุญพบ  ประลองผล 
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34. พื้นที่ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด (ตำบลระยะ ๑) 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก – 
 

35. พื้นที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด (ตำบลระยะ ๒) 
บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. จิรทีปต์  เรืองสวัสดิ์ 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. วรฤทัย  อินต๊ะคำ 
2. สัณหณัฐ  ธนาศิริโชค 
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รายละเอียดแนบ ๒ 
ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการ  

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------- 
 
1. พื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ตำบลระยะ ๑) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. อนุรักษ์ เด่นแดนไพร 

 
2. พื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย (ตำบลระยะ ๑) 

บัณฑิตจบใหม่ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. กาญจนา สนั่นพิทักษ์ประชา 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. พีรพล ซ่อนกลิ่น  

 
3. พื้นที่ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม (ตำบลระยะ ๑) 

ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. จินดามณ ี สุนันท์ 
2. ธิดาวัลย  กระแสเงินตรา 
3. ศิริลักษณ์  ยุงระแหง 
 

4. พื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย (ตำบลระยะ ๑) 
ประชาชนทั่วไป (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
1. นภัสกรณ์ โชคฤทัยวัลย์ 
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บัญชีรายช่ือตำบลและอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------- 
ตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ประเภทตำบล พ้ืนที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล เบอร์โทศัพท์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเชียงดาว ตำบลเมืองงาย  ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร 086 354 5445 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเชียงดาว ตำบลแม่นะ  อ.ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชต ิ 081 882 2434 คณะวิทยาการจัดการ 
3 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย  อ.พิชญา มณีรตัน ์ 089 355 6614 วิทยาลัยนานาชาต ิ
4 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ  อาจารย์ กิรณา ยีสุ่่นแซม 089 163 6299 คณะวิทยาการจัดการ 
5 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเวียงแหง ตำบลแสนไห  อ.วรพล วัฒนเหลืองอรณุ และคณะ 089 756 1264 คณะวิทยาการจัดการ 
6 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่แตง ตำบลกื้ดช้าง  อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน  081 885 0911 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่แตง ตำบลบ้านช้าง  อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ และคณะ 089 435 0475 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่แตง ตำบลป่าแป๋  อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ 092 282 8617 บัณฑิตวิทยาลัย 
9 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่รมิ ตำบลแมส่า  อ.ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธนิ 082 545 6147 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

10 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่รมิ ตำบลขี้เหล็ก  อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 089 167 4736 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่รมิ ตำบลริมเหนือ  อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานท์ 098 254 6244 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่รมิ ตำบลสะลวง  ผศ.อัตถ ์อัจฉริยมนตร ี 062 949 6517 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่รมิ ตำบลห้วยทราย  อ.อภิรดา พรปณัณวิชย์ 081 595 9110 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
14 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่ออน ตำบลแม่ทา  อ.ดร.ววรจติต์ เศรษฐพรรค ์ 089 839 8049 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
15 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่ออน ตำบลออนเหนือ  ผศ.ดร.ณฏัฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน ์ 098 257 5586 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่อาย ตำบลแม่นาวาง  ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง 085 870 8784 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ที ่ ประเภทตำบล พ้ืนที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล เบอร์โทศัพท์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
17 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่อาย ตำบลแม่อาย  ผศ.ดร.สุพจน์ บญุแรง 081 672 6118 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
18 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่อาย ตำบลท่าตอน  ผศ.ชูสิทธ์ิ ชูชาติ 081 672 7897 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ 
19 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่อาย ตำบลมะลิกา  อ.จินตนา สุวรรณมณ ี 091 851 6091 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
20 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอไชยปราการ ตำบลแม่ทะลบ  อ.ดร.จตุพร เสถยีรคง 099 050 5553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
21 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอดอยสะเกด็ ตำบลสันปูเลย  อ.ดร.อัครสิทธ์ิ บุญส่งแท้ 089 562 2932 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
22 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอพร้าว ตำบลบ้านโป่ง  ผศ.ดร.วรางคณา เขาด ี 087 181 8484 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
23 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันกำแพง ตำบลสันกลาง  อ.จักรินรัฐ นิยมคา้ 098 747 5019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
24 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันกำแพง ตำบลออนใต้  รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห ์ 089 129 6800 คณะวิทยาการจัดการ 
25 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันทราย ตำบลหนองแหย่ง  อ.กุสุมา สดีาเพ็ง และคณะ 091 069 7551 คณะวิทยาการจัดการ 
26 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันป่าตอง ตำบลทุ่งต้อม  อ.ดร.รสลิน เพตะกร และคณะ 084 086 2525 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
27 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันป่าตอง ตำบลบ้านแม  อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์และคณะ 087 725 7448 คณะครุศาสตร ์
28 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสารภี ตำบลไชยสถาน  ผศ.ธวัชชัย บุญมี และคณะ 080 676 3455 คณะวิทยาการจัดการ 
29 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสารภี ตำบลป่าบง  อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง และคณะ 094 625 5335 คณะวิทยาการจัดการ 
30 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสารภี ตำบลสารภี  ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง 081 473 1791 คณะวิทยาการจัดการ 
31 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอหางดง ตำบลน้ำแพร่  อ.ประธาน คำจีนะ และคณะ 089 756 8333 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
32 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภออมก๋อย ตำบลนาเกียน  อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน 098 746 5544 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
33 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภออมก๋อย ตำบลยางเปียง  อาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงศ ์ 099 614 9565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
34 ตำบลระยะ 1 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอฮอด ตำบลบ้านตาล  อ.สุรศักดิ์ สิงห์สา 081 594 7139 คณะครุศาสตร ์
35 ตำบลระยะ 2 จังหวัดเชียงใหม่  อำเภอฮอด ตำบลหางดง  ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศร ี 086 658 5589 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที ่ ประเภทตำบล พื้นที ่ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบตำบล เบอร์โทศัพท ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1 ตำบลระยะ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยปลูิง  อ.ภัทรมน พันธุ์แพง 093 495 4614 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2 ตำบลระยะ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม  อ.ทัศน์กร อินทจักร์ 062 459 3264 วิทยาลัยแมฮ่่องสอน 
3 ตำบลระยะ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอขุนยวม ตำบลแม่เงา  อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร 092 641 5264 วิทยาลัยแมฮ่่องสอน 
4 ตำบลระยะ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอสบเมย ตำบลสบเมย  อ.ธีว์วรา ไหวด ี 064 141 6369 วิทยาลัยแมฮ่่องสอน 

 


