
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 
  เพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นย า เพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  
คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563 มีรายชื่อดังนี้ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ 1-2) 

 
 

ต าแหน่งที่ 1 นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
 
 1   สุจิตราภรณ์     สุขถาวร 
 2    ไมพร      ไมโภคา 
 

 
ต าแหน่งที่ 2 ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท 
 
1 ไตรภพ  มอญขันธ์ 
2 จิรพงษ์  นาคหัวเพ็ชร์ 
3 เกรียงไกร  แสงไข่ 
4 อังกูร  จันทร์มีชัย 
5 น้ าผึ้ง  มูลพฤกษ์ 
6 พัชรินทร์  สุรินทร์ 
7 จิรัชยา  วิเศษโกมลมาศ 
8 กษิราพัชร์  อริยะอนันต์เดช 
9 พัฒนา  กายาไชย 
10 Dalin  UM 
11 พรรวี  ม่วงสาร 
12 วรลักษณ์  ประยูรมหิศร 
13 อรชา  เขียนโพธิ์ 
14 สิริมา  สุวรัตน์ 
15 อรพรรณ  โตงาม 

 
  



 
 
ต าแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี 
 
1 จันทิมา  พุฒศิริ 
2 ธนาภรณ์  ศรีประดู่ 
3 รังสรรค์  หนองหงอก 
4 อรทัย  กาเมือง  
5 กิตต ิ วัลยาภรณ์ 
6 นบดนัย  หมั่นพลศรี 
7 กาญจนา   งามวิไล 
8 วศินี  ศรีสวัสดิ์ 
9 ปวีณวัช  กุลเรือง 
10 พิมพ์วิภา  ห้วยหงษ์ทอง 
11 ธีรพันธุ์  สิงขรรค์ 
12 อัญชิษฐา  เพ็ชรเพ็ง 
13 วิทวรรธน์      พรมมาศ 
14 สุรางคณา ฉิมไทย 
15 เนตรนรินทร์  วงศก์าฬสินธุ์ 
16 กชกร  วุฒิสถิตถาวร 
17 กฤษณ ์ ศรีเกษ 

 
 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

 
 

ศ.ดร.อภิชาติ วรรรณวิจิตร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

 
  

../เอกสารแนบ(1-2) 



 
 เอกสารแนบ (1) 

 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 
 
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศให้เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามตารางก าหนดการ ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings จะได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 หากไม่ได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ หรือ ไม่
สามารถเข้าสอบตามก าหนดที่ได้รับมอบหมายได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 
ทางอีเมล์ anut.su@ku.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0982808639 (ตามเวลาราชการ) 
 

 
ตารางก าหนดการ สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ต าแหน่งที่ 1 นักวิจัยหลังปริญญาเอก / ต าแหน่งที่ 2 ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท 

 
รายช่ือ ต าแหน่งที่ 1   เวลา 
1 สุจิตราภรณ์     สุขถาวร 08.30-08.40 
2 ไมพร            ไมโภคา 08.40-08.50 

 

รายช่ือ ต าแหน่งที่ 2  
1 ไตรภพ  มอญขันธ์ 08.50-09.00 
2 จริพงษ์  นาคหัวเพ็ชร์ 09.00-09.10 
3 เกรียงไกร  แสงไข่ 09.10-09.20 
4 อังกูร  จันทร์มีชัย 09.20-09.30 
5 น้ าผึ้ง  มูลพฤกษ์ 09.30-09.40 
6 พัชรินทร์  สุรินทร์ 09.40-09.50 
7 จิรัชยา  วิเศษโกมลมาศ 09.50-10.00 
8 กษิราพัชร์  อริยะอนันต์เดช 10.00-10.10 
9 พัฒนา  กายาไชย 10.10-10.20 
10 Dalin  UM 10.20-10.30  

พักเบรก 10.30-10.40 
11 พรรวี  ม่วงสาร 10.40-10.50 
12 วรลักษณ์  ประยูรมหิศร 10.50-11.00 
13 อรชา  เขียนโพธิ์ 11.00-11.10 
14 สิริมา  สุวรัตน์ 11.10-11.20 
15 อรพรรณ  โตงาม 11.20-11.30 

 

  



เอกสารแนบ (2)  
ตารางก าหนดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ต าแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี 

 
รายช่ือ ต าแหน่งที่ 3  
1 จันทิมา  พุฒศิริ 08.30-08.40 
2 ธนาภรณ์  ศรีประดู่ 08.40-08.50 
3 รังสรรค์  หนองหงอก 08.50-09.00 
4 อรทัย  กาเมือง  09.00-09.10 
5 กิตต ิ วัลยาภรณ์ 09.10-09.20 
6 นบดนัย  หมั่นพลศรี 09.20-09.30 
7 กาญจนา   งามวิไล 09.30-09.40 
8 วศินี  ศรีสวัสดิ์ 09.40-09.50 
9 ปวีณวัช  กุลเรือง 09.50-10.00 
10 พิมพ์วิภา  ห้วยหงษ์ทอง 10.00-10.10 
11 ธีรพันธุ์  สิงขรรค์ 10.10-10.20 
12 อัญชิษฐา  เพ็ชรเพ็ง 10.20-10.30  

พักเบรก 10.30-10.40 
13 วิทวรรธน์      พรมมาศ 10.40-10.50 
14 สุรางคณา  ฉิมไทย     10.50-11.00 
15 เนตรนรินทร์  วงศก์าฬสินธุ์ 11.00-11.10 
16 กชกร  วุฒิสถิตถาวร 11.10-11.20 
17 กฤษณ ์ ศรีเกษ 11.20-11.30 

 


