
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล 
วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ 

รอบท่ี ๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายธนวัฒน์ สารสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุร ี
2 นางสาวพรกมล ศิริอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุร ี
3 นายวิชิต ชูแนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
4 นางสาวอนงค์นาถ ติ่งแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี
5 นางสาวกันธิมา แสงจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี
6 นายรัชฏพงศ์ เศรษฐวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ 
ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 

7 นางสาวปิยะมาศ ไชยพรพัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
8 นางสาวมัณยาภา เนียมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
9 นางสาวนันทวดี ลลิตพงศ์กวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 

10 นางสาวภภัสสร นาเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
11 นางรดา รุจิณรงค ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 
12 นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห ์ วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน 
13 นางสาวสรารัตน์ ภูเจิ้น วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน 
14 นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมชลประทาน 
15 นายบรรเจิด ธีรรัศม ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ. 
16 นายนันทพล หนองหารพิพักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

17 นางสาวรุ่งนภา ศิริรักษ ์ นักส ารวจดินปฏิบัติการพิเศษ กรมพัฒนาท่ีดิน 
18 นายชาญณรงค์ เขตแดน นักส ารวจดินปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
19 นางสาวพรรณี พะโยม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
20 นางสาววรรยา สุธรรมชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
21 นายนพพร นวลละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
22 นางสาวอุษากร ข าวิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมหม่อนไหม 
23 นายปราการ นุชน้อย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล 
วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ 

รอบท่ี ๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางสาวเก้าก้อย ทองรุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2 นางสาวราตรี ปะวะเสนัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3 นางสาวตาปี วัชรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4 นางสาวอารีรัตน์ ลักษมีลออ นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5 นางสาวณิชมน พจนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6 นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7 นายกิตติคนธ์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
8 นางสาวยุวดี สมคะเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
9 นางสาวดาวเรือง ทองเชียว นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ สป.กษ. 

10 นายศุภชัย แก้วลอยมา นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ สป.กษ. 
11 นางไขแสง วิภาโตทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 
12 นายสมพล ชุมแก้ว วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 
13 นายสมเดช หิรัณยานุรักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมชลประทาน 
14 นายภาณุวัฒน์ พงศ์โสภาวิจิตร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน 
15 นางสาวปาริชาติ ศรีเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการข้าว 
16 นางวิไล อนุศาสนะนันท์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว 
17 นายรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ นิติกรปฏิบัติการ กรมการข้าว 
18 นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว 
19 นายวันชัย ทองชาติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการข้าว 
20 นางจตุพร วุฒิสาร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักตรวจสอบภายใน สป.กษ. 
21 พ.อ.อ.ค านึง ใจเพียร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
22 นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
23 นางสาวฐิติยา จีระบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
24 นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
25 นายเวชยันต์ ทองทิพย ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
26 นายคารมณ์ จันทร์แก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม 
27 นายชินวัฒน์ เหลืองประสาทพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
28 นางสาววิภาดา แสงข า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
29 นายกิตติศักดิ์ รักญาต ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
30 นางสาวแสงเดือน นาคศรีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
31 นางสาวกนกวลี เตชมณีแดง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
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ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ 

รอบท่ี ๓ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายเสริมศัก ขันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
2 นางมุกดา กอกัน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักตรวจราชการ สป.กษ. 
3 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมณ ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักตรวจราชการ สป.กษ. 
4 นายชัยรัตน์ ไชยยศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
5 นางสาวพะเยีย บ ารุงสุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
6 นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
7 นางวลีพร นนทิการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
8 นายอภินันท์ ขันทะสีมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 
9 นางสาวพนิดา พลวรางกูร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ สป.กษ. 

10 นายอรรคภพ รอดจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
11 นางสาวอังสนา โยธินวัฒนบ ารุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
12 นางสาวปิยะดา อาจไพรินทร ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
13 นายชูศักดิ์ จันทะเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
14 นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน 
15 นายโกศล วันศุกร ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน 
16 นางสาวยินดี แก้วช่วย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
17 นางสาวปุนทริกา พิกุนทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
18 นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
19 นางวาสนา พักตรพันธานนท ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
20 นายพรพรหม วัฒนวาณิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
21 นางสาวจิรนันท์ ยอดค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
22 นางสาวกันณิกา ศรจิตต ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง สป.กษ. 
23 นางสาวพนิดา เปศร ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองคลัง สป.กษ. 
24 นายศิวนนท์ โอบอ้อม เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง สป.กษ. 
25 นางสาวมัณตรายาห์ ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
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ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ 

รอบท่ี ๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางสาวพรพรหมมา หมีทอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. 
2 นางสาวจีรภา ค้าคุ้ม เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. 
3 นายกฤษณะ นุชอิสสระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
4 นายวุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
5 ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทองใบ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร 
6 นายศรายุธ สุขเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมวิชาการเกษตร 
7 นางสาวศศิธร เค้าเวียงจันทร ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 
8 นางรวี ผ่องศร ี นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมวิชาการเกษตร 
9 นางสาวกัญฐณา คล้ายแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 

10 นางสาวสุภาพร จันทร์ศร ี เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 
11 นายสามารถ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
12 นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
13 นายยุทธนา ชมโคกกรวด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
14 นางสาวบุษยา มาทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
15 นายสรศักดิ์ แก่อินทร ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
16 นายภาสกร พันธุ์อยู ่ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
17 นางสาวณัฐพร รัตนพงษ์พร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
18 นายสิริวัฒน์ หญีตสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมชลประทาน 
19 นายเกรียงไกร เวศพันธ์ วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน 
20 นายนภัทร มีบุญรอด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน 
21 นางสาวพิมพ์พร แก้วเกต ุ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบภายใน สป.กษ. 
22 นางสาวสุรีพร โทนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักตรวจสอบภายใน สป.กษ. 
23 นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
24 นางสาววิรัตน์ ชัยผาติกานต ์ นักทรัพยากรบุคคช านาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
25 นายปฐมพงศ์ สุกใสเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
26 นางสาวเจนจิรา ราย นิติกรช านาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
27 นายณัฐวุฒิ ทุมทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. 
28 นางสาวศิริลักษณ์ เขื่อนควบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม 
29 นางสาวกฤตยาภร ศิริวัฒนกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม 
30 นางอุณดา ธนิตณัฐนาถ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมหม่อนไหม 
31 นางสาวกฤษยา บริบูรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
32 นางสาวสุวีรา จันทร์ต้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
33 นายศักดิ์ชาย ซ้ายพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 

 



 


