
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าโครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเษตร 

วันพุธที่ 5 มถิุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้อง Convention Hall 

 

1. นางสาวนงลักษณ์  รู้รักษ์ศักดิ์  

2. นางสาวละมัย  บรรเทพ   
3. นางสาวคณิตตา  นันทวาทิต   
4. นายสิทธิวัฒน์  ทันกัณฑ์   
5. นางสาวภัทราพร อินทรบุญน้อย   
6. นางสาวสุนิสา  เสาวกูล   
7. นางสาวประภัสสร  สิงห์วงษ์   
8. นายบุญฤทธ์ิ  ชุมทอง   
9. นางสาวณัฐวรา  ชั้นสกุล   
10. นางสาวรัตนา  จันทะหนู   
11. นางสาวเรือนแก้ว  เสนภูงาม   
12. นางสาวขวัญจิรา  ขันเงิน   
13. นางสาววีรยา  สิทธิกรรณ์   
14. นางสาวสุณีรัตน์  วัฒนาศิลากรณ์   
15. นางสาวแวมาซีตา  โตะกะ   
16. นางสาวณิชกุล  ชั่งภู่   
17. นายโชติพงศ์ พันธ์อุดม   
18. นางสาวณัฐฐฎาวรรณ  คงคาอินทร์   
19. นายไชโย  รักษาสัตย์   
20. นางสาวเดือนศิริ  สวนไธสา   
21 นางสาวกนกนาฏ  ครองแสนเมือง   
22. นางสาวอุมาพร  มามาก   
23. นางสาวปรียารัตน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  

24. นายจักรพันธ์  ค าปลิว  

25. นายกชภพ  สุขผล   
  26. นายสุพาษ  ร่มเย็น   

    
   

หน้าท่ี 1 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าโครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร 

วันพุธที่ 5 มถิุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้อง Convention Hall 

 

27. นางสาวธนาพร  อภินันท ์  

28. นางสาวภัทรา  ประทับทอง  

29. นางสาวกรรณิการ์  ภักตรผ์่อง   
30. นางสาวระชา  ฤกษ์ศุภมงคล   
31. ว่าท่ีร้อยตรี หญิง จิตราภรณ ์ เงินค า   
32. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์  

33. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์ฤทธา   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าท่ี 2 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าโครงการปุ๋ยชีวภาพ 

วันพุธที่ 5 มถิุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้อง Convention Hall 

 
1. นางสาวอรทัย  รุ่งแกร  

2. นางสาวนฤมล  กลัดทอง   
3. นายวีระนนท์  บุญช่วย   
4. นางสาวศศิมา  เตรียมวิจารณ์กุล   
5. นางสาววราภรณ์  พุทธานุ   
6. นายนิคม  รามจุล   
7. นายฉลวยทรัพย์  จันทร์บุญ   
8. นางสาวณัฐวดี  ปรีเปรม  

9. นายชัยณรงค์  อาจ่า   
10. นางสาวจินดารัตน์  ไกรสร   
11. นายภาณุวัฒน์  พงษ์สิงห ์   
12. นางสาวพรญาณี  สุดชารี   
13. ว่าท่ีร้อยตรี หญิง อินทรา  โตสกุณี   
14. นางสาวรจนากร  ใจข า   
15. นางสาวสไบทิพย์  ตั้วเจริญ   
16. นายนิพนธิ์  ใจสุทธิ์   
17. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมอยู่   
18. นางสาวปัทมวรรณ์  โตประพันธ ์   
19. นางสาวศิรินันท์  จันห้วย   
20. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ   
21. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสระแสน   
22. นางสาวจริยา  สุขวัฒนมงคล   
23. นางสาวปรัชนิดา  ขันธ์ชัย   
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วันพุธที่ 5 มถิุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้อง Convention Hall 

 
1. นางสาวสุปาณี  วรรณะศิลปิน  

2. นางสาวภัสร์สลัณชุ์  พละศิลป ์   
3. นางสาวนิสา  จันทรบูรณ์   
4. นายปิยพันธ์  วงษ์กวน   
5. นางสาวอวรรรณ  คงชื่น   
6. นายฐิติพัชร์  เลาหะชัยศิลป์   
7. นายธนิต  รักน้อย  

8. นายสิริเดช  สุวรรณรงค์  

9. นายณัฐพล  อุ่นขจร   
10. นางสาวชลดา  สุขศรี   
11. นายวทัญญู  ฝากญาติ   
12. นางสาวมณฑินี  มีชัย   
13. นางสาวยุวดี  โพธิ์สาวัง   
14. นางสาวเจนจิรา  สายสมุทร   
15. นางสาวศราพร งามแสง   
16. นางสาวนลินธร  สารนวน   
17. นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณพิมพ์   
18. นางสาววีนัส  เวลาดี   
19. นางสาวปียาณัฐ  เล็มเยาะ   

 20. นางสาวณัฐณิชา  กลับดี   
21. นางสาวพิมลวรรณ พันธ์วุ้น   
22. นางสาวจิดาภา  น้อยดัด   
23. นางสาวพันธกานต์  มีผล  

24. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา  

25. นางสาวสุกัลยา  นวลแก้ว   
26. นางสาววิชญาพร  เฉลิมพงศ ์  

27. นางสาวอัจฉราพรรณ  บัวดี   

หน้าท่ี 1 



 

รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ประจ าโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้อง Convention Hall 

 
 28. นางสาวปิยะพร  รสเข้ม   
29. นางสาวมาลินี  เดชด ารงค์กุล   
30. นางสาวทิพย์วรรณ วรรณวิจิตร   
31. นางสาวกฤติกา  กีรติธาดา   
32. นางสาวจิราภา  ศรีมันตะ   
33. นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์   
34. นางสาวปัญญาพร  มังคละสวัสดิ์   
35. นางสาวรุจิรา  วิญญะกูล   
36. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม   
37. นางสาวชนากานต์  ภูมิศาสตร์  

38. นางสาวสุรีย์พร  เจดีย์   
39. นางสาวภูรินธรา  ตันประเสริฐ   
40. นางสาวชนิตา  ศรีประดิษฐ์   
41. นางสาวเขมิกา  สมิตผลิน   
42. นางสาวพิชามญชุ์  เทียนประนมกร   
43. นายภัทรพงศ์  เรืองฤทธิ์   
44. นางสาวประภา  สุทธิประภา   
45. นายต่อเกียรติ  ชมภูบุตร   
46. นายชนาธิป  ธนะรัช   
47. นางสาวณัฐรดา  มายูร   
48. นายธวัชวิทย์  โพธิ์ศรี   

 

 

 
 

 

 

หน้าท่ี 2 


