
 

รายช่ือผูสมัครเพ่ือขอรับทุนพระราชทานฯ มูลนิธิชัยพัฒนา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน ประจําป 2563 

ทําการสอบสัมภาษณ ในวันเสารท่ี 13 มิถุนายน 2563  

ณ หองบรรยาย G 05 ช้ัน G อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝกอบรมทางดินและปุยช้ันสูง  

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ชวงเชา เริ่มตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป 

ที่ รายชื่อ ตําแหนง/อาชีพ สวนราชการ/หนวยงาน 

1. นางสาววนิดา ชุมคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  

กรมสงเสริมการเกษตร 

2. นางสาวภัทรา ฉัตรชัยพนัธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร  

กรมสงเสริมการเกษตร 

3. นางสาวผองพรรณ วงศกองแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงราย  

4. รอยเอกหญิงดวงพร ปงปญญะยืน หัวหนาสํานักงานโครงการทหารพันธุด ี มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชยีงราย 

5. นายศุภชัย อินแปง ครูอาสาสมัคร กศน. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  

บานหวยลู จังหวัดนาน 

6. นางเสาวนีย มาสม ครูอาสาสมัคร กศน. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  

บานหวยลู จังหวัดนาน 

7. นายวรวฒุิ บุตรศรีภูมิ ครูอาสาสมัคร กศน. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง  

บานหวยลู จังหวัดนาน 

8. นางสาวเหนือฝน ติณรัตน นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวดัแพร 

9. นายณัฐธพันธ มวงมูล นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวดัแพร 

10. นางสาวธนิดา มวงมีธัญพร นักวิชาการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริและ

กิจกรรมพิเศษ กรมประมง  

11. นายหัสฐวชิ บุญเหลือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ 

กรมวิชาการเกษตร 

12. นางสาวอาทิตยา อินตะ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

13. นายวชิยุตม แกวฟองคํา นักวิชาการประมงชํานาญการ สํานักงานประมง จงัหวัดตาก 

14. นายเอกชัย บุญวฒันะรักษ นักวิชาการศึกษา  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จงัหวัดตาก 

15. จาสิบตํารวจ หัสนัย บชูาคุณธรรม ครู (ปท 1)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหมอมราชวงศเฉลิม

ลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 



16. สิบตํารวจโทหญิง  

เอมอร ลาภพรอมกุศล 

ครู (ปท 1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหมอมราชวงศเฉลิม

ลักษณ จันทรเสน จังหวัดตาก 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

17. สิบตํารวจโทหญิง 

จันทรา ลือชาเจริญพร 

ครู (ปท 1) ศกร.ตชด.บานทีวะเบยทะ 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

18. นางสาวกิติยา อิงเอน ุ ครู โรงเรียนทานผูหญิงพรสม กุณฑลจินดา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

19. นางสาวธารทิพย แสนปง เจาหนาทีป่ระสานงานวจิัย โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพชืน้าํมัน 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  

มูลนิธิชยัพัฒนา 

 

 

ชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 
20. นางสาวอําพร มาเยอะ ครูประจํา ศศช. โครงการพฒันาเด็กและ

เยาวชนบนถ่ินธุรกันดาร 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

21. นางสาวจามจุรี วีระภัทรากูล ครู คศ.1 โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 9 อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม  

สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

22. นายยุทธิวัฒน เพ็ชรวงศ ชุดปฏิบตัิการรักษางานการคุมครอง

ปองกันชุมชน 

โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดาํริดอยดํา 

จังหวัดเชียงใหม 

23. วาที่รอยตรีปยะชัย อาจา พนักงานมูลนธิิโครงการหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย  

จังหวัดเชียงใหม 

24. นางพิดาภัทร เทวาพทิักษ ครูผูชวย โรงเรียนบานขุนแมหยอด อําเภอแมแจม   

จังหวัดเชียงใหม 

สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

25. นายธีรภาพ ปุสธรรม นักวิชาการปาไมชาํนาญการ โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริบานขุน

ปง จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

26. นายเสนห จดา พนักงานปฏิบตัิงานทั่วไป หนวยจัดการตนน้ําแมหาด จงัหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

27. นางสาวนวลจนัทร ชัยวงศษา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ ศูนยขยายพนัธุพืชที่ 8 จังหวัดลาํพูน 

กองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร 

28. นายศุภกร สุวรรณเกษา นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริบานนอม

แพม จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

29. นางสาวทณัฑิกา ตาคํานวน เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบตัิการ ศูนยศึกษาศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม 



30. นางสาวเสาวณีย กันธิมา นักวิชาการศึกษา  ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม 

31. นางสาวหนึง่ฤทัย แสงใส เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป สถาบนัถายทอดเทคโนโลยสีูชุมชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

32. วาที่ ร.ต.พศุตม พงษพานชิย ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนสโมสรไลออนสรัตนโกสินทร     

จังหวัดเชียงใหม 

สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

33. นางนุชจรินทร ปมปา สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบานปง เทศบาลตาํบลบานปง อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม 

34. สิบเอก รัตพีพัตร แยมทวีเจริญ พลขับรถ ตอนรถยนตบรรทุก กองพันสัตวตาง กรมการสัตวทหารบก  

จังหวัดเชียงใหม 

35. นางสาวเพ็ญนภา มาทะการณ นิติกรปฏิบัติการ กลุมกฎหมาย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ลําพูน 

36. นางเยาวภา เตาชัยภูม ิ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพํฒนา

การเกษตรลําปาง 

สํานักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1  

จังหวัดเชียงใหม 

37. นายอินทร อินโต เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัตงิาน ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

กรมวิชาการเกษตร 

38. นายศิวพชิญ แดงสวุรรณ เจาหนาที่พฒันาบานโปงอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

 

หมายเหตุ : กําหนดการและรูปแบบการสอบสัมภาษณอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ    

              ปจจุบัน ขอใหผูสมัครขอรับทุนฯ กรุณาติดตามประกาศของหลักสูตรฯ อยางใกลชิดดวยนะคะ  

              และในวันสอบสัมภาษณขอความกรุณาสวมหนากากอนามัยมาดวยนะคะ 

 

 

                                                                                                  ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 


