รายชื่อผูสมัครเพื่อขอรับทุนพระราชทานฯ มูลนิธิชัยพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ประจําป 2563
ทําการสอบสัมภาษณ ในวันเสารที่ 13 มิถุนายน 2563
ณ หองบรรยาย G 05 ชั้น G อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝกอบรมทางดินและปุยชั้นสูง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ชวงเชา เริ่มตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
ที่

รายชื่อ

ตําแหนง/อาชีพ

1. นางสาววนิดา ชุมคง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2. นางสาวภัทรา ฉัตรชัยพันธ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

3. นางสาวผองพรรณ วงศกองแกว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

4. รอยเอกหญิงดวงพร ปงปญญะยืน หัวหนาสํานักงานโครงการทหารพันธุดี

สวนราชการ/หนวยงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
กรมสงเสริมการเกษตร
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงราย
มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

5. นายศุภชัย อินแปง

ครูอาสาสมัคร กศน.

6. นางเสาวนีย มาสม

ครูอาสาสมัคร กศน.

7. นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ

ครูอาสาสมัคร กศน.

8. นางสาวเหนือฝน ติณรัตน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิบัติการ

ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง
บานหวยลู จังหวัดนาน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง
บานหวยลู จังหวัดนาน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง
บานหวยลู จังหวัดนาน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดแพร

9. นายณัฐธพันธ มวงมูล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิบัติการ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดแพร

10. นางสาวธนิดา มวงมีธัญพร

นักวิชาการประมง

11. นายหัสฐวิช บุญเหลือ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

12. นางสาวอาทิตยา อินตะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ กรมประมง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานเกษตรอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

13. นายวิชยุตม แกวฟองคํา

นักวิชาการประมงชํานาญการ

สํานักงานประมง จังหวัดตาก

14. นายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ

นักวิชาการศึกษา

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหมอมราชวงศเฉลิม
ลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34

15. จาสิบตํารวจ หัสนัย บูชาคุณธรรม ครู (ปท 1)

16. สิบตํารวจโทหญิง
เอมอร ลาภพรอมกุศล

ครู (ปท 1)

17. สิบตํารวจโทหญิง
จันทรา ลือชาเจริญพร
18. นางสาวกิติยา อิงเอนุ

ครู (ปท 1)
ครู

19. นางสาวธารทิพย แสนปง

เจาหนาทีป่ ระสานงานวิจัย

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหมอมราชวงศเฉลิม
ลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
ศกร.ตชด.บานทีวะเบยทะ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34
โรงเรียนทานผูหญิงพรสม กุณฑลจินดา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้าํ มัน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิชยั พัฒนา

ชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
20. นางสาวอําพร มาเยอะ
21. นางสาวจามจุรี วีระภัทรากูล

22. นายยุทธิวัฒน เพ็ชรวงศ
23. วาที่รอยตรีปยะชัย อาจา
24. นางพิดาภัทร เทวาพิทักษ

25. นายธีรภาพ ปุสธรรม

26. นายเสนห จดา
27. นางสาวนวลจันทร ชัยวงศษา
28. นายศุภกร สุวรรณเกษา

29. นางสาวทัณฑิกา ตาคํานวน

ครูประจํา ศศช. โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบนถิน่ ธุรกันดาร
ครู คศ.1

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 9 อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ชุดปฏิบตั ิการรักษางานการคุมครอง
โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริดอยดํา
ปองกันชุมชน
จังหวัดเชียงใหม
พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย
จังหวัดเชียงใหม
ครูผูชวย
โรงเรียนบานขุนแมหยอด อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นักวิชาการปาไมชาํ นาญการ
โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริบานขุน
ปง จังหวัดเชียงใหม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
พนักงานปฏิบตั ิงานทั่วไป
หนวยจัดการตนน้ําแมหาด จังหวัดเชียงใหม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยขยายพันธุพืชที่ 8 จังหวัดลําพูน
กองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริบา นนอม
แพม จังหวัดเชียงใหม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
ศูนยศึกษาศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

30. นางสาวเสาวณีย กันธิมา

นักวิชาการศึกษา

31. นางสาวหนึง่ ฤทัย แสงใส

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

32. วาที่ ร.ต.พศุตม พงษพานิชย

ผูอํานวยการโรงเรียน

33. นางนุชจรินทร ปมปา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานปง

34. สิบเอก รัตพีพัตร แยมทวีเจริญ

พลขับรถ ตอนรถยนตบรรทุก

35. นางสาวเพ็ญนภา มาทะการณ

นิติกรปฏิบัติการ

36. นางเยาวภา เตาชัยภูมิ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพํฒนา
การเกษตรลําปาง
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัตงิ าน

37. นายอินทร อินโต
38. นายศิวพิชญ แดงสุวรรณ

เจาหนาที่พฒ
ั นาบานโปงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ศูนยประสานงานโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
โรงเรียนสโมสรไลออนสรัตนโกสินทร
จังหวัดเชียงใหม
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เทศบาลตําบลบานปง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
กองพันสัตวตาง กรมการสัตวทหารบก
จังหวัดเชียงใหม
กลุมกฎหมาย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ลําพูน
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดเชียงใหม
ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

หมายเหตุ : กําหนดการและรูปแบบการสอบสัมภาษณอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ
ปจจุบัน ขอใหผูสมัครขอรับทุนฯ กรุณาติดตามประกาศของหลักสูตรฯ อยางใกลชิดดวยนะคะ
และในวันสอบสัมภาษณขอความกรุณาสวมหนากากอนามัยมาดวยนะคะ

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

