
 
 
 
 

ประกาศ ส านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการฝึกอบรม 

หลักสตูรมัคคเุทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) 
------------------------------------------ 

 
ตามที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ 

ด าเนินการสอบคัดคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เมื่อวันที่ 18  
มีนาคม 2561 บัดน้ีการด าเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 80 คน ดังนี ้  

        
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตรมัคคุเทศกท่ั์วไป (ต่างประเทศ) 

  

ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 นางสาว กมลวรรณ  วงศ์เมฆ 

2 นางสาว กรปภา  แก้วน้อย 

3 นางสาว กวิสรา  อัษณางค์กรชัย 

4 นาย กิตติพัฒน ์ ปะวะภูชะโก 

5 นางสาว กิตติมา  เทียนแดง 

6 นาย จิรกญั  ทวีพล 

7 นางสาว จิรัชญา  ลีฤดีชัย 

8 นางสาว จุฑารัตน์  วิชัยกุล 

9 นาย ฉัตรเฉลมิ  แซ่หลู ่

10 นาย เฉลิมชัย  เกิดผล 

11 นาย ชนินทร ์ สงศรอีินทร ์

12 นางสาว ชลิตา  พรมศร ี



ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล 

13 นางสาว ฌัลลิกา  พรหมมาพันธ์ุ 

14 นางสาว ญาณิศา อังธนดิลก 

15 นางสาว ณภัชร์ชญา  ทองเกลี้ยง 

16 นางสาว ณัฐธิดา  ศุภรัตน์วนิชย์ 

17 นางสาว ณัฐวด ี มณฑากร 

18 นางสาว ณัฐสุดา  จันทร์วัง 

19 นางสาว ทิพย์สุมน  ฤทธิกัน 

20 นางสาว ธนมล  ปารารัตน์ 

21 นางสาว ธัญลักษณ์  แผ้วพันธ์ชู 

22 นาย ธีร์ประพันธ์  สอนแก้ว 

23 นางสาว นฤมล  ดวงมุสิก 

24 นางสาว นวภัค  ค าแก้ว 

25 นางสาว นวลักษณ์  ล้านจ๊ะ 

26 นางสาว น้ าทิพย์  ฉันทกิจ 

27 นางสาว นุชจร ี ศรีอนันต ์

28 นางสาว นุสรา  สุภัทร์กจิมงคล 

29 นางสาว บัณฑิตา  เกษตรกาลาม ์

30 นาย บัลลังก ์ บวรเดชชนะกลุ 

31 นาย บุญแสง  ค าเฮง 

32 นางสาว ปรีณาภา  แสงมณ ี

33 นางสาว ปัญญาพร  เจียมสัจจะมงคล 

34 นางสาว ปารม ี แจ้งศิร ิ

35 นางสาว ปาริชาติ  จอมนุ้ย 

36 นางสาว ผุสด ี วรรณศร ี

37 นาย พงษ์พันธ์  เช้ือสมัน 

38 นางสาว พรนันท ์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี 



ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล 

39 นาย พอพล  ลิมปก์ุณฑล 

40 นาง พิมพ์ณดา  โฟว์เลอร ์

41 นางสาว พิมพ์ณาร ี ลิ่วรุ่งโรจน ์

42 นางสาว พิมพ์นิภา  อุชชิน 

43 นาย พีระ  บุญทา 

44 นาง พูมใจ  อรุณรัตน์ 

45 นาย ภิบาล  เพ็งไชย 

46 นางสาว มณฑาทิพย ์ สงสุข 

47 นาย มานะ  คงพิมาย 

48 นางสาว มาลิณี  เจริญตามบัญญัต ิ

49 นางสาว มาล ี ฮุนเทนบวร์ก 

50 นาย มิตรภาพ  มีค า 

51 นางสาว เยาวรัตน์  จันทะเบี้ยว 

52 นางสาว รพีพรรณ  เชาว์พัฒนากุล 

53 นาย ฤทธิชัย  ช านาญ 

54 นางสาว วรพร  วาทิตต์พันธ์ 

55 นางสาว วรลักษณ์  ฤกษ์ชัยกาล 

56 นาย วันชัย  บุญศิริกาญจน 

57 นาง วาสนา  เศวตฤทธ์ิกุล 

58 นางสาว วิชชุกร  รามอินทร ์

59 นางสาว วิไลวรรณ  ปานะ 

60 นางสาว ศรีอรุณ  ส ารองรักษ์ 

61 นางสาว ศิลป์ศุภา  ตรีสังข์สุวรรณ 

62 นางสาว ศุทธิ ์สิร ิ แตงอุดม 

63 นาย ศุภวิชญ์  เชาวน์วุฒิกุล 

64 นางสาว ศุภา  จิรวัฒนกิจ 



ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล 

65 นางสาว สายพนาวัน  สุทธิพงศธร 

66 นาย สิรภพ  จีรธนาย ุ

67 นางสาว สิริขวัญ  หมู่โสภฺญ 

68 นางสาว สุกัญญา  ชลเขตต์ 

69 นางสาว สุดหทัย  เลิศเฉลิมทรัพย ์

70 นางสาว สุธีรา  อิ่มอภิวัฒนพงศ์ 

71 นางสาว สุเพญ็ศร ี สกุลซิ้ม 

72 นางสาว หนึ่งฤทัย  เขียดนิน 

73 นางสาว หนึ่งฤทัย  เหมไพลูย ์

74 นางสาว อภิญญา  ศักดิ์ศรี 

75 นางสาว อรัชพร  อินทวิชญ 

76 นาง อัศร ี คีรีวรรณ 

77 นางสาว อัสมะ  สะอ ิ

78 นางสาว อาทิตยา แซ่ก ู

79 นาย เอกรัตน์  แซ่หนา 

80 นางสาว ไอเดีย  อะนะฝรั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

(ส ารอง)  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการฝึกอบรม  
หลักสูตรมัคคุเทศกท่ั์วไป (ต่างประเทศ)  

 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 นาย กิตก้องพงศ์  กฤษตาธนิกโมกข์ 

2 นางสาว ธันยนันท์  โชติปาละกลุ 

3 นางสาว นิตยา  รอดด า 

4 นางสาว ศรัญญา  ธนศักดิ์พงศกร 

5 นางสาว มณีรัตน์  ชูก าเนิด 

6 นาย ธีร์วิสิทธ์ิ  จารุวัณณกูล 

7 นางสาว วราวรรณ แพงไพร ี

8 นางสาว สิรปิภา ธรรมโอภาส 

9 นางสาว เบญจลกัษณ์  โล่ศิริวงศ์สกลุ 

10 นางสาว รินทรร์ะพรี ์ จารุวัณณกูล 

11 นางสาว ศศิธร  หวังเบ็ญหมัด 

12 นางสาว จุฑามาศ  วันทนากร 

13 นาย สุชาย  สุนันทารอด 

14 นาย ชัยภูมิ  มาลาทอง 

15 นาย เกรกิ  สังข์ขาว 
 
 
 



 
 
วิธีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 
 
1. ยืนยันสิทธ์ิเข้ารบัการฝึกอบรม ภายในวันที่ 21 - 22  มีนาคม  2561  2556  เวลา 08.30 –16.30 น. โดย
เข้าไปยืนยันสิทธ์ิ สามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.pcc.psu.ac.th และ เฟสบุ๊ก 
******* หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมดังประกาศ ไม่ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันท่ี 22 มีนาคม  2561  
เวลา 16.30 น. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะด าเนินการเรียกรายชื่อส ารอง
ขึ้นมาตามล าดับ 
 
2. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง และเอกสารหลักฐานที่สมัครไม่ถูกต้อง 
คณะกรรมการพิจารณาจะตัดสิทธ์ิไม่ให้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งจะด าเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามี
การปลอมแปลงเอกสาร 
 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ  ณ   วันที่   21  มีนาคม  พ.ศ. 2561  

 

 
 


