
      
 

 
 

ประกาศ 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน)  
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

__________________________ 
 

  ตาม ประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  
และมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานประสานกิจการขยาย
ผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าแหน่งนักพัฒนาทางเลือก 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน 1 อัตรา นั้น  

  บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน) เพ่ือบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามรายชื่อดังแนบนี้ 

 
           ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน)  
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

__________________________ 
 

ที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ 

ต าแหน่ง นักพัฒนาทางเลือก 
1 6201001 นางสาวนภัสชญา สุขทองสา 
2 6201002 นางสาวสุกัญญา อ่ิมโค่น 
3 6201003 นางสาวอริศรา ค าป้อ 
4 6201004 นางสาวอิงกมล ก าเนิดศรี 
5 6201005 นางสาวกมลวรรณ ปะละปิก 
6 6201006 นายกิตตินันท์ สาททอง 
7 6201007 นางสาว อยู่สบาย 
8 6201008 นางสาวพิชญ์สุกานต์ เอ่ียมยัง 
9 6201009 นางสาวสุนิสา มาลา 

10 6201010 นายเสกสรร ดีซอ 
11 6201011 นายทวิน ค าทาก 
12 6201012 นางสาวประภัสสร ฟ่ันเพียร 
13 6201013 นางสาวพัชฎาภรณ์ พงษ์สุระ 
14 6201014 นางสาวกวินธิดา สุขสว่าง 
15 6201015 นายอาทิตย์ บัวเทพ 
16 6201016 นางสาวหยาดน้ าค้าง กอแก้ว 
17 6201017 นายสิริกร กิ่งจันทร์ 
18 6201018 นางสาวพมมณัฐฐา จาระณะ 
19 6201019 นางสาว กนกวรรณ อ่ินสุวรรณ 
20 6201020 นายชูตรีพล วงศ์หลวง 
21 6201021 นายวรวุฒิ แซ่เฮง 
22 6201022 นางสาวชุติมา เนินพลับ 
23 6201023 นางสาวชลิตา นิ่มตลุง 
24 6201024 นางสาวพิชนันต์ อ่อนนุ่ม 
25 6201025 นายสรชา เบิกขุนทด 
26 6201026 นางสาวสริลทิพย์ ต่ายทอง 
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ที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ 

27 6201027 นางสาวรุสมีรา เจ๊ะโซ๊ะ 
28 6201028 นางสาวพิมลรัตน์ พ่ึงเงิน 
29 6201029 นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง 
30 6201030 นางสาวสมฤดี โนจักร 
31 6201031 นายชานนท์ แดงประไพ 
32 6201032 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ข าคง 
33 6201033 นางสาวตูแวซูฮาเราะห์ อีแต 
34 6201034 นางสาวสลิตา ซ้อนกัน 
35 6201035 นางสาวมะลิ ดานเรือง 
36 6201036 นางสาวกุหลาบ ดานเรือง 
37 6201037 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเสน 
38 6201038 นางสาวรุสมีนี ลาเต๊ะ 
39 6201039 นางสาวรุ่งนภา เดชอุดม 
40 6201040 นางสาวศุภลักษณ์ เรืองม่ัน 
41 6201041 นายโสภณ ปั่นเขียว 
42 6201042 นายคมกฤษย์ เจนใจ 
43 6201043 นางสาวปรัชญาภรณ์ เสมอภาค 
44 6201044 นางสาวธัญชนก แว่นแก้ว 
45 6201045 นางสาวรักษิณา ไกรด า 
46 6201046 นายกิตตินันท์ สมภา 
47 6201047 นางสาวสุดาพร จัทร์ฤทธิ์ 
48 6201048 นางสาวเยาวลักษณ์ เตียวิลัย 
49 6201049 นางสาวสายธารทิพย์ โสภา 
50 6201050 นางสาววิรดา เมืองเงิน 
51 6201051 นางสาวมานัสษา อึงฉิม 
52 6201052 นางสาวมัลลิกา เจริญชนม์ 
53 6201053 นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย 
54 6201054 นายวีรยุทธ หลาดไหล 
55 6201055 นางสาวฑิฆัมพร แดงบุดดา 
56 6201056 นางสาวอภิญา แจ่มกระจ่าง 
57 6201057 นางสาววรญา แพงแซง 
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ที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ 

58 6201058 นางสาวฮัสมี แซะมะ 
59 6201059 นายชัยศักดิ์ เศรษฐาไชย 
60 6201060 นางสาวชุติมา ชูทอง 
61 6201061 นายภทรพล ศรีหาวงษ์ 
62 6201062 นางสาวเจะซูไรดา เจะเล 
63 6201063 นางสาวจิราวรรณ ดาวสุภ ี

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน 
1 6202001 นางสาวเบญจวรรณ จองค า 
2 6202002 นางสาวสโรชา เทือกสา 
3 6202003 นางสาวอาภรณ์สิริ สิมมาทอง 
4 6202004 นายอนุกูล ตาปิวเครือ 
5 6202005 นางสาวนิภาพร สุภาใจ 
6 6202006 นางสาวมินตรา รู้ระวัง 
7 6202007 นางสาวศุภนัน สีนวล 

 
 


