


เอกสารแนบท้าย 1 

หน้า 1 / 31 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาทดสอบ และสถานที่สอบ 
1. วิชาส าหรับการทดสอบ 

เวลา วิชาที่สอบ 
08.30-09.30 น. วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (40  คะแนน) 
09.40-10.40 น. วิชาความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ (30  คะแนน) 
10.50-11.20 น. วิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  (10  คะแนน) 
11.30-11.45 น. การทดสอบสุขภาวะจิต 
13.00-14.30  น. วิชาภาษาอังกฤษ  (20  คะแนน) 

 
1.1 หัวข้อที่ใช้ในการทดสอบ 
ความรู้เฉพาะตําแหน่ง (40 คะแนน) 

ต าแหน่งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า 
ต าแหน่งที่ 2 การทดสอบวัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และการคํานวณทางวิศวกรรม 
ต าแหน่งที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้า เครื่องมืดวัดทางไฟฟ้า 
ต าแหน่งที่ 4 การทดสอบวัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง การคํานวณทางวิศวกรรม 
ต าแหน่งที่ 5 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับเครื่องกล 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล CNC 
ต าแหน่งที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ การติดตั้งระบบและการแก้ไขปัญหาโสตทัศนูปกรณ์  
ต าแหน่งที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตําแหน่งงาน 
ต าแหน่งที่ 8   การทํางานในรูปแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการทํางาน ทักษะที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานในอนาคต  
ต าแหน่งที่ 9 การคํานวณทางวิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง การออกแบบทางวิศวกรรม  
ต าแหน่งที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างพ้ืนฐาน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ต าแหน่งที่ 11 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร พันธกิจ อํานาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน ความรู้

ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน และความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานการเงิน 
ต าแหน่งที่ 12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งที่ 13 แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน การเขียนโครงการ 
ต าแหน่งที่ 14 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ต าแหน่งที่ 15 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทํา การพัฒนาการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ 
ต าแหน่งที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งที่ 17 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ  
ต าแหน่งที่ 18 ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กร ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนา

กระบวนการทํางาน มาตรฐานการทํางาน 
ต าแหน่งที่ 19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐ 
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ต าแหน่งที่ 20 การเขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การอ่านจับใจความ สรุปความ   
ต าแหน่งที่ 21 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ต าแหน่งที่ 22 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ความสามารถ

ของบุคคล ความสามารถของหน่วยงาน การประกันคุณภาพ และคุณภาพ 
ต าแหน่งที่ 23 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การประเมินผล การประกันคุณภาพ

ภายใน การประกันคุณภาพภายนอก และผู้ตรวจติดตาม 
ต าแหน่งที่ 24 แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ การเขียนโครงการ 

 
วิชาความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ (30 คะแนน) 

- สามารถจับประเด็นจากบทความที่กําหนดให้ เรียบเรียงและสรุปโดยใช้ภาษาท่ีกระชับและมีเนื้อหา  ครบ
สมบูรณ์ 

- สามารถวิเคราะห์ข้อความ บทความหรือข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความ
คิดเห็น อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน 

 
คอมพิวเตอร์ (10 คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
- การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล 
- การใช้งานโปรแกรมสําหรับสํานักงาน 

 
ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) 

- การฟัง 
- คําศัพท์และการอ่าน 
- การเขียนและไวยากรณ์ 

 
2. ต าแหน่งและสถานที่สอบ 

เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 
ต าแหน่งที่ 1 นายช่างเทคนิค  

(ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 
1001 - 1005 CB 2408 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิค  
(ด้านโยธา) 

2001 - 2004 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 3 นายช่างเทคนิค  
(ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 

3001 - 3028 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 4 นายช่างเทคนิค  
(ด้านโยธา) 

4001 - 4006 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) 5001 - 5009 CB 2606 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 6 นักเทคโนโลยีการศึกษา 6001 – 6019 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
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ต าแหน่งที่ 7 นักบริการการศึกษา 

7001 - 7072 CB 2403 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

7073 - 7144 CB 2404 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 
7145 -7216 CB 2407 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

7217 - 7219 CB 2408 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 8 นักบริหารงานทั่วไป 

8001 - 8072 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
8073 - 8144 CB 2603 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

8145 - 8216 CB 2604 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

8217 - 8281 CB 2605 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 9 วิศวกร (ด้านโยธา) 9001 - 9003 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 10 สถาปนิก 10001 - 10002 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 11 นักบริหารการเงิน 11001 – 11102 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 12 นักพัสดุ 12001 - 12053 CB 2501 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 13 นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 13001-13016 CB 2501 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 14 นักบริหารงานบุคคล 14001 - 14059 CB 2408 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 15 นักพัฒนาการศึกษา 15001 – 15070 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 16 นักคอมพิวเตอร์ 16001 - 16007 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 17 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง

ธุรกิจ 
17001 - 17004 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 18 นักบริหารงานทั่วไป 18001 – 18040 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 19 ผู้ช่วยนักวิจัย 19001 – 19005 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 20 นักบรรณสารสนเทศ 20001 - 20005 CB 2501 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 21 นักบริหารงานบุคคล 21001 – 21021 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 22 นักฝึกอบรมและการศึกษา 22001 – 22002 CB 2606 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 23 นักจัดการตรวจติดตามและ

ประเมินผล 
23001 - 23004 CB 2606 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 24 นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 24001 - 24040 CB 2606 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
 

หมายเหตุ – ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค วิศวกร และสถาปนิก อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณ และอุปกรณ์การเขียน
แบบได้ 

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

1. ปากกาสีน้ าเงิน 
2. น้ํายาลบคําผิด 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคข้อเขียน 
เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 

ระดับ ปวส. 
ต าแหน่งที่ 01 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1001 นาย ไพฑูรย์ เซาะจอหอ 
1002 นาย นะราวุฒิ บุญมี 
1003 นาย อุกฤษฎ์ เพ็ชรข้าว 
1004 นาย บรรจง งามวงศ์ 
1005 นาย เฉลิมชัย อรุณศิริ 

 
ระดับปวส. ถึง ปริญญาตรี 
ต าแหน่งที่ 02 นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

2001 นาย ธนกร ส่องแสง 
2002 นาย ณรงค์พัฒน์ นาคปฐม 
2003 นาย วิชญะ คล้ายคลิ้ง 
2004 นาย สิทธิชาติ รัตนจูล 

 
ระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งที่ 03 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

3001 นาย ภัทร กลัดแก้ว 
3002 นาย ศุภกิจ อินหมอก 
3003 นาย ศรณรินทร์ สมภักดิ ์
3004 นาย ธนดน มะซอ 
3005 นาย สัณหพจน์ อภิบาลวงศ์สกุล 
3006 นาย วรวุฒ ิ กิ่งภูเขา 
3007 นาย ศุภณัฐ สุวรรณเลิศ 
3008 นาย สุรชัย ศรีสราญกุลวงศ์ 
3009 นาย พันธะนิตย์ พัฒนศรีกุลกิจ 
3010 นาย ชวรินทร์ ทุนมาก 
3011 นาย ดนัยภัทร สมบัติภัทรา 
3012 นาย อินทรชิต อินทะรังษี 
3013 นาย พงศ์ศรัณย์ ภัควีรภัทร 
3014 นาย ยุทธนา สิงห์รุณ 
3015 นาย รังสรรค์ สุขสําราญ 
3016 นาย วีระพล ดีโป 
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3017 นาย ณัฐวุฒิ ศรีโฉมงาม 
3018 นาย พิชย สุเมธีวัฒนกุล 
3019 นาย พยุงศักดิ์ ก้งทั่น 
3020 นาย วิริยะ ไชยแสงราช 
3021 นาย พิเชษฐ กล้าเกษตรวิทย์ 
3022 นาย ธงชัย ขุนปักษี 
3023 นาย พยุง ตุ้มนิ่ม 
3024 นาย จตุรงค์ เรียบสกุล 
3025 นาย อุเทน อุทัยชนังกูร 
3026 นาย อภิเดช บุญเนาว์ 
3027 นาย วสุวัตน ์ ธนะไพศาลรุ่งกิจ 
3028 นาย อภิสิทธิ์ สีหานู 

 
ต าแหน่งที่ 04 นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

4001 นาย ณัฐพงษ์ เพชรทอง 
4002 นาย มานิตย์ ต้องถือดี 
4003 ว่าที่ร.ต. หญิง ภูริชญา กาญจนวิเศษชาญ 
4004 นาย ภานุวัฒน ์ เจริญสรรพ์ 
4005 นาย ภาณุวัฒน์ พรหมทัศน์ 
4006 นาย ณัฐวุฒิ ประกอบสร 

 
ต าแหน่งที่ 05 นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

5001 นาย ชัยชนะ ตะเภาทอง 
5002 นางสาว ปกฉัตร นพพันธ์ 
5003 นาย สราวุธ กู้เมือง 
5004 นาย วราวุธ รวยพินิจ 
5005 นาย ฉัตรชัย บัวสิงห์ 
5006 นาย ธีรพล บุญเงิน 
5007 นาย กษิดิศ ธนาวรานนท์ 
5008 นาย เจตนันท ์ แสนดี 
5009 นาย นพดล รอดน้อย 

 
ต าแหน่งที่ 06 นักเทคโนโลยีการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

6001 นาย เจนกิจ ธงเขียว 
6002 นาย วิภาคย์ พูนพันธุ์ 
6003 นาย นนทณากรณ์ เทพสา 
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6004 นางสาว กอบกุล ชําริห์ 
6005 นาย ธเนศร์ ศรีสวัสดิ์ 
6006 นาย สันติภาพ ยอดกาวี 
6007 นางสาว กิตติประภา ทองคํา 
6008 นาย นิเทศ อยู่เจริญ 
6009 นาย อรรถพล ลําพุทธา 
6010 นาย เอกชัย เดชอุดม 
6011 นางสาว มณีรัตน์ กิมนารักษ์ 
6012 นาย ธนากร จิตตุรงค์อาภรณ์ 
6013 นาย เอกมงคล แก้วกล่ํา 
6014 นาย สํารวย จรัสจรูญพงศ์ 
6015 นาย ธนวัฒน ์ สวรรยาธิปัต ิ
6016 นาย นัฐพล อินทร์แหยม 
6017 นาย ชัยกานต์ มณีจักร์ 
6018 นางสาว สุพรรณิการ์ บัวกุล 
6019 นางสาว ปณิชา สุขเจริญมา 

 
ต าแหน่งที่ 07 นักบริการการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

7001 นาย กิจธ์สพล โชคชุมสุวรรณ 
7002 นางสาว จีรวรรณ คําวาริห์ 
7003 นางสาว วัลฤดี เสียงล้ํา 
7004 นางสาว โชติรส มั่นใจอารย์ 
7005 นางสาว ปัทมาภรณ์ แสงสว่าง 
7006 นางสาว สุดธิดา แซ่เบ่า 
7007 ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัช จิบจันทร์ 
7008 นางสาว จีรนุช ผมหอม 
7009 นางสาว ณัฐยา วิจิตรนรากร 
7010 นางสาว อรพรรณ พัดจอน 
7011 นาย ไพศาล หนูปาน 
7012 นางสาว สุฑาพร อํามร 
7013 นางสาว วิชญา วงษ์คํา 
7014 นางสาว วนิสา สีสด 
7015 นางสาว ปริยากร คําอ่อนศรี 
7016 นาย จิรศักดิ์ รูปโอ 
7017 นางสาว นภนัย คงเนียม 
7018 นาย พีรพล กุหลาบวิเชียร 
7019 นางสาว วชวรา วัชระวรากรณ์ 
7020 นางสาว สุพิชฌาย์ วงศ์สกุลเพชร 
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7021 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐสันต์ นิ่มทองคํา 
7022 นางสาว นันท์มนัส เลิศจรุงจิต 
7023 นางสาว ศรัณย์รัชต์ วัฒน์ธนาธร 
7024 นางสาว สุภาพร เสมอ 
7025 นางสาว เจนจิรา สุตตะระ 
7026 นางสาว มนต์ทิชา เขียวประเสริฐ 
7027 นางสาว เจริญรัตน์ แท่นทอง 
7028 นางสาว เนตรชนก สุขโข 
7029 นาย ณัฐวุฒิ บุญนาค 
7030 นางสาว ฐานมาศ แสงอรุณธาราวัฒนา 
7031 นาย สรวิศ จันทร์ขจร 
7032 นางสาว ธัญยธรณ์ ประเสริฐลักษมี 
7033 นางสาว กัณฐมณี ศรีเพ็ชร 
7034 นางสาว สุจิตรา พุ่มพ่ึง 
7035 นางสาว อัญมณี เทพรินทร์ 
7036 นางสาว นลินี พินเผือก 
7037 นางสาว ปลายฟ้า ศรีฐาน 
7038 นางสาว ชลันดา อ้นสุดใจ 
7039 นางสาว พรนิภา อ้นทอง 
7040 นางสาว ปรีดาภรณ์ สุชาดา 
7041 นางสาว ชนัฐกาญจน์ สุวรรณการ 
7042 นาย วนัฐ สมนางรอง 
7043 นาย วรพงษ์ ทองพุทธ 
7044 นางสาว ณัฐธิดา หนองพล 
7045 นางสาว สุธาทิพย์ เนตรปฐมพร 
7046 นางสาว กรชนก ทวะบุตร 
7047 นางสาว ปาริตา สาคร 
7048 นาย จักรพัฒน์ กอสนาน 
7049 นางสาว อาอีซะห์ สะนิง 
7050 นางสาว ศุภานัน แป้นเกลี้ยง 
7051 นางสาว อรอนงค์ จันแดง 
7052 นางสาว ชลธิชา วาทะพุกกณะ 
7053 นางสาว ปพิชญา มูกขุนทด 
7054 นางสาว นัททีพร น้ําเงิน 
7055 นาย ปราโมทย ์ มุ่งอุ้มกลาง 
7056 นางสาว กุลวดี เลื่อนสันเทียะ 
7057 นาย ศักดิ์ชัย วงค์จักร์ 
7058 นางสาว ศิรินทิพย์ ศาสตร์ประเสริฐ 
7059 นางสาว ชญามุก บุญยธนานนท์ 
7060 นาย จักรพัชร เทพวงษ์ 
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7061 นาย ชนะกานต์ สระแก้ว 
7062 นางสาว อัจจิมา พุ่มดียิ่ง 
7063 นางสาว พรรณพัชนันท์ แช่มบํารุงสิน 
7064 นาย กัจจานะ เกียรติศิริ 
7065 นางสาว ปภาวี พูลสมบัติ 
7066 นางสาว ณัฐวดี นุ่นมี 
7067 ว่าที่ ร.ต.หญิง ลัดดาภรณ์ สอนสุข 
7068 นางสาว ปิยมล บุญมาศ 
7069 นาย ศราวุฒ ชัยเสนา 
7070 นาย วรวงศ์เวทย์ วิจิตรวาณิชกุล 
7071 นางสาว เรณ ู แก้วสถิตย์ 
7072 นาย จีรัษติธร มุกดาเพชร 
7073 นาย สุพัฒน์ ทองแก้ว 
7074 นางสาว ณัฐวดี สัพโส 
7075 นาย ชยาวรรธ รวีวงศ์อโนทัย 
7076 นางสาว อรอุมา ปุฤทธิพันธ์ 
7077 นางสาว สุรีพร เจนพิทยา 
7078 นาย สุกฤษฏิ์ วัฒนลออสมบุญ 
7079 นางสาว ไพลิน สิงห์บุตร 
7080 นางสาว กนกวรรณ สิงห์สกุล 
7081 นางสาว กันต์กนิษฐ์ โชติชัยนันท ์
7082 นางสาว ปัญญภรณ์ สันตโยดม 
7083 นางสาว พรพิมล แก้วหอมคํา 
7084 นาย อดิศร บุญเกิด 
7085 นางสาว กวิสรา อุดมผล 
7086 นางสาว สุนันทรา บรรจบพุดซา 
7087 นางสาว หทัยชนก มณีนิล 
7088 นางสาว ฐิราภรณ์ มณีเลิศ 
7089 นางสาว ปิยมาส แซ่โง้ว 
7090 นางสาว สุพัตรา วาหะรักษ์ 
7091 นางสาว นภัสสร ผ่านสําแดง 
7092 นาย สรศักดิ์ เหมะ 
7093 นางสาว รัชสิร ี ศิริพิบูลย์ 
7094 นางสาว นิชาภา เอ่ียมโฉม 
7095 นางสาว พลอยชมพู เนาว์ประเสริฐ 
7096 นาย วิชิต ก้อนนาค 
7097 นางสาว ณัจฉรียา เฉลิมเชื้อ 
7098 นางสาว นันทนัช ม่วงปาน 
7099 นางสาว จุลีพร สุดแก้ว 
7100 นางสาว อภิญญา ทรงศิริ 
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7101 นางสาว พรปวีณ์ ชุนถนอม 
7102 นาง ณรัฐนันทน์ ประสารเสือ 
7103 นางสาว กมลทิพย์ พุ่มไม้ 
7104 นางสาว ธนัญสรณ์ สุดใจ 
7105 นาย สิทธิพันธ์ รังสิยาวรานนท์ 
7106 นางสาว สลิลา ปาตาน 
7107 นางสาว ปทิตตา ชมสมใจ 
7108 นางสาว อนิลทิตา เลาะเด 
7109 นางสาว เบญจวรรณ รักษาพรต 
7110 นางสาว ปาญาดา แพรทอง 
7111 นางสาว อริสา เคร่งใจ 
7112 นาย ปรีชา แสงวุฒิ 
7113 นางสาว อัจฉรา สว่างแผ้ว 
7114 นางสาว ปวัญญา ประชุมภู 
7115 นางสาว กฤติมา ยุระยงค์ 
7116 นางสาว สุพัตรา คงขํา 
7117 นาย นุชา ทิวาสถาพร 
7118 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีโอภาส 
7119 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์สุพัฒน์ 
7120 นาย นรวีร์ สุทธิพันธุ์ 
7121 นางสาว ดวงเนตร แจ่มดวง 
7122 นางสาว มัลลิกา เทพดา 
7123 นางสาว ธาริณี สุภาพกุลนที 
7124 นางสาว อรดา เพชรสุข 
7125 นางสาว ทิพย์ธิญากร นามสัน 
7126 นางสาว อริศรา ศรัทธาพันธ์ 
7127 นาย สุรชัย แซ่ลิ่ม 
7128 นางสาว ชฎาภรณ ์ ประนันโต 
7129 นางสาว อรไพลิน ฟักเขียว 
7130 นาย นฤเบศ สิริธนากร 
7131 นาย กฤษดา ขิตรสูงเนิน 
7132 นางสาว จารุวรรณ สมฤทธิ์ 
7133 นาง นาเดีย ศรีสมาน 
7134 นาย สมพล เพ่ิมพัธน์ 
7135 นางสาว สิริรัตน์ วงษ์ชมพู 
7136 นางสาว ดวงหทัย กูบกระโทก 
7137 นางสาว ขนิษฐา สายน้ําผึ้ง 
7138 นางสาว รินทร์ลภัส พัฒนะอมรนนท์ 
7139 นาย อชิรพล โมราชาติ 
7140 นางสาว แคทลียา สิทธิจินดา 
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7141 นางสาว ยอดธิดา พระพรหม 
7142 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็งแจ่ม 
7143 นาย เรืองเดช เพ็งพารา 
7144 นางสาว อุษมา ฉิมท้วม 
7145 นางสาว ณัฐสุดา คุ่ยสวัสดิ์ 
7146 นางสาว วัชร ี รัศมีดิษฐ์ 
7147 นางสาว ภาวิณี นําภา 
7148 นาย ณัฐไชย เพ่ิมเติม 
7149 นางสาว อัญนิสา ศิริพันธุ์ 
7150 นาย พิทักษ์พงษ์ ประสิทธิ์ไทย 
7151 นางสาว เจนจิรา ทับประทุม 
7152 นางสาว พัชริยา จุลเจริญ 
7153 นางสาว นิดา มูลลา 
7154 นางสาว เรณุกา ภูริขันติเนตร 
7155 นางสาว ศุภิสรา อนันตภักดิ์ 
7156 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ลิ่มใช้ 
7157 นางสาว อัญณิการ์ กิจอรุณกูล 
7158 นาง เพ่ิมพูล มั่นคง 
7159 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 
7160 นางสาว ขนิษฐา อับดุลกะเด 
7161 นางสาว นัชฌา ซาลิมี 
7162 นางสาว ศิริพร ธรรมปิ่นมงคล 
7163 นางสาว วรรณิษา สีสงกา 
7164 นาย กฤษณพงศ์ ศรีวงศ์ราช 
7165 นางสาว ภราดา รักษ์ศรีทอง 
7166 นาย พูมาศ มหาปราบ 
7167 นางสาว ไมรวี คําปาเครือ 
7168 นางสาว ณัฐวดี บุญอภิรักษา 
7169 นางสาว วิภาพร จิตต์ภิรมย์ 
7170 นางสาว ณธันยรัตน์ กลิ่นเรือง 
7171 นาย อรุณพงษ์ เมืองสุวรรณ์ 
7172 นางสาว กรชนก พุ่มพุก 
7173 นาย ฉัตรชัย สุธรรมเกษม 
7174 นาย นพพร ธนวรรณ 
7175 นาย อะนัส อามินเซ็น 
7176 นางสาว พิชญ์สินี รักสัตย์ 
7177 นางสาว นิจจารีย์ พิทักษ์วงษ์ 
7178 นางสาว สุทามาศ บุญนํา 
7179 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิรุณรัตน์ รัศมี 
7180 นางสาว ปาริฉัตร พลาทรปริรักษ์ 
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7181 นาย ปราชญ์ จันทราทิพย์ 
7182 นางสาว นภษร สุขเกษม 
7183 นางสาว อลิษา แสงวิมาน 
7184 นาย นัทพล สูงสุมาน 
7185 นาย บุญธรรม กลีบฉวี 
7186 นางสาว ยุวพร สิริขจรโรจน ์
7187 นาย ปภาณ เสฏฐรังส ี
7188 นางสาว แคทลียา หอมใจดี 
7189 นางสาว ธนัชชา เนียมลมูล 
7190 นาย พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร 
7191 นางสาว นภาวรรณ คําแปน 
7192 นางสาว ณิชา ลิ้มเจริญ 
7193 นาย จักรกฤษณ์ ภาคฐิน 
7194 นาย ปวริศร์ ปุงไธสง 
7195 นาย อิสระ สัตยายุทธ 
7196 นาย สุรกิจ นิบุญกิจ 
7197 นางสาว กฤติพร หาพุทธา 
7198 นางสาว ไอรดา เรียงแหลม 
7199 นาย ธนกฤต ขันธุลา 
7200 นางสาว สุกัญญา คําแก้ว 
7201 นางสาว สุธาทิพย์ ช้างเพชร 
7202 นางสาว ทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ 
7203 นาย นัฐวุฒ ิ อรุณพูลทรัพย์ 
7204 นางสาว เยาวลักษณ์ เตียวิลัย 
7205 นาย ภาณุพงศ์ ยอมิน 
7206 นางสาว สุมิตรา โตเรืองศรี 
7207 นางสาว สิริพรรณ ตรีมงคล 
7208 นาย วรินทร มหาบุญญากร 
7209 นางสาว ปราณี ใจคําลือ 
7210 นางสาว นันทิศา จรอํา 
7211 นางสาว ไพชยา เหล่าสันตติ 
7212 นางสาว สิริพร แซ่เต๋ง 
7213 นางสาว ทิพยรัตน์ พ่ึงวิทย์ 
7214 นาย อรรถพล สมณะ 
7215 นาย กิตติพงษ์ แสงสุวรรณ 
7216 นาย วันเฉลิม ชุมภูธ ิ
7217 นางสาว พรชนก เทศเขียว 
7218 นางสาว ปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์ 
7219 นางสาว ปัทมวรรณ จอมชัย 
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ต าแหน่งที่ 08  นักบริหารงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

8001 นางสาว สุพา เติมชัยเจริญศักดิ์ 
8002 นางสาว คนึงรัตน์ ธารมัตร 
8003 นาย ฐิติวัชร ์ ฐิติโชติพรทวี 
8004 นางสาว รุสนีย์ วิเชียร 
8005 นางสาว รักชนก เชื้อชา 
8006 นางสาว วรทัย มีแก้ว 
8007 นางสาว ปกชนนี เชื้อชา 
8008 นางสาว วราภรณ์ แสงอรุณ 
8009 นางสาว บุษรินทร์ สุงพษ์ 
8010 นางสาว ศิริพร คีรีทศ 
8011 นาย ทวีศักดิ์ คล้ายรักษา 
8012 นาย ภูริลาภ สุวรรณรอ 
8013 นาย อวิรุทร์ สิริวัฒน ์
8014 นางสาว สุนิสา สายสุวรรณ์ 
8015 นางสาว สุนทรี โรยสุวรรณ 
8016 นางสาว นนทรส ธนน้อย 
8017 นาย ประวิน วงค์เจริญ 
8018 นาย ภูริช เลาะวิถี 
8019 นางสาว สกาวเดือน ปาละวงศ์ 
8020 นางสาว ธนัตถา ทัสสกุลพนิช 
8021 นาย เจษฎาวุธ ชนะพันธ์ 
8022 นาง กฤษณา อนันตพฤทธิ์ 
8023 นางสาว บุพรัฐฏิ ฮวดหุ่น 
8024 นางสาว รัชนี ฉิมหัวร้อง 
8025 นางสาว พรพรรณ พิมพ์พงษ์ 
8026 นางสาว ธนวรรณ กาญจโนภาส 
8027 นางสาว ปรีดาพร สิทธิเดช 
8028 นางสาว เสาวนีย์ ท่าสาคร 
8029 นาง อัสมาร์ พาอยู่สุข 
8030 นางสาว เพ็ญนภา เพ็งจันทร์ 
8031 นางสาว สุวรรณา ผูกจิตต์ 
8032 นางสาว สุรีพร ทิมประเสริฐ 
8033 นาย กวี สิทธิจัทร์ 
8034 นางสาว อภิญญา เอ่ียมเย็น 
8035 นางสาว นันทิยา พันธ์จันทร์ดี 
8036 นางสาว วิไลพร ดอนไพร 
8037 นางสาว นันทนา ดวนใหญ่ 
8038 นางสาว ฐานันตร์ ขมานุวงศ์ 
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8039 นางสาว ธนพร บัวสา 
8040 นาย ธวัชชัย มูลศาสตร์ 
8041 ว่าที่ร.ต.หญิง อุดมลักษณ์ ระม่ังทอง 
8042 นางสาว นงนภัส เพชรมัด 
8043 นางสาว กีรติ จาติเกตุ 
8044 นาย โสภณ ธนะอภิเมธา 
8045 นางสาว ชาลิณี สังขจร 
8046 นางสาว จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร 
8047 นางสาว สําลี สมพรชัยมงคล 
8048 นางสาว ฤดีมาศ ขันทอง 
8049 นางสาว สุรภ ี จันทุดม 
8050 นางสาว จีราพร จันทุดม 
8051 นางสาว ศิริรัตน์ ดําพรมพะเนาว์ 
8052 นางสาว ชมอร จิตตวงศ ์
8053 นางสาว กาญจนา เทพธานี 
8054 นางสาว เกศินี เขมางกูร 
8055 นางสาว มณีกาญจน์ ลิ่มเล็ก 
8056 นางสาว กมลทิพย์ วาดโคกสูง 
8057 นาย นภัสกร ยิ้มขลิบ 
8058 นางสาว จิราพร เพ่ิมพล 
8059 นาย กีรติ ศาสนพิทักษ์ 
8060 นาย พลากร พุทศกุล 
8061 นางสาว นวรัตน์ อนันตภักดิ์ 
8062 นางสาว รัตนาวดี สาวสวรรค ์
8063 นางสาว การะเกด ทองแข 
8064 นาง รมณพรรณ ขันทอง 
8065 นางสาว สุดารัตน์ จันยัง 
8066 นาง นุสรา อับดุลราฮิม  หมาดปูเต๊ะ 
8067 นางสาว ภาวิน ี อุ่นแก้ว 
8068 นางสาว เฟ่ืองฟ้า สนสายัน 
8069 นางสาว ศิริวิมล ง้าวทอง 
8070 นางสาว กนิษฐา ระวังถ้อย 
8071 นาย จักรพันธุ์ เวชกามา 
8072 นาย ล้อมเดช พวงสมบัติ 
8073 นางสาว ปิยกานต์ บุญยบูรณ์ 
8074 นางสาว ศิริรัตน์ สิมะเนตรสว่าง 
8075 นางสาว พัชราภรณ์ ปอวังตะโก 
8076 นางสาว รัตติญา ทิพสม 
8077 นางสาว ชาลิสา เตชะวรวัฒน์ 
8078 นางสาว อรุชา ทุมนันท์ 
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8079 นาย ธนากร มัชฉาเมฆ 
8080 นางสาว พจมาน ใจด ี
8081 นางสาว วิภาพร นุ่มผ่อง 
8082 นาย นิมิตร มะเยะ 
8083 นางสาว ศรัญญา เรียนพืช 
8084 นางสาว สุพัตรา กองแก้ว 
8085 นางสาว รุ่งไพลิน จันดี 
8086 นาย บัณฑิตย์ จันทวิช 
8087 นางสาว วิรัลพัชร คะเรรัมย์ 
8088 นางสาว อมราวดี อ่องลา 
8089 นางสาว อรวรรณ ขยันหา 
8090 นางสาว ธันยพร หงุ่ยกระโทก 
8091 นางสาว ฐิตารัตน์ ทองเผ้า 
8092 นางสาว รุ่งนภา ศิริหล้า 
8093 นางสาว อุมาภรณ์ ศรีศิริ 
8094 นางสาว สัญญรัก ธัญญเจริญ 
8095 นางสาว รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์ 
8096 นางสาว พรพิมล จันทรวิวัฒน ์
8097 นางสาว อรุณพร วงศ์เลอศักดิ์ 
8098 นาย ไตรภพ จํานงค์ 
8099 นางสาว พิจิตรา สุวรรณพานิช 
8100 นางสาว นริศรา ทรัพย์ศรี 
8101 นาย กฤษณะ โพธิ์เขียว 
8102 นาย กิติศักดิ์ สุขสําราญ 
8103 นางสาว ประทุมรัตน์ มานุจํา 
8104 นางสาว ชาลินี ทับสายทอง 
8105 นางสาว กมลพรรณ คําเพชร 
8106 นางสาว ศุภิสรา กิมพิทักษ์ 
8107 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทรงดาวเรือง 
8108 นางสาว สุภาพร ภัยนิราส 
8109 นางสาว สุฑารัตน์ พรหมวิมานรัตน์ 
8110 นางสาว แก้วกาญจน์ งานทวีโรจน์ 
8111 นาย รัฐภูมิ พลมาตย์ 
8112 นางสาว ญาติกา บูชา 
8113 นางสาว นวรัตน์ ตาดต่าย 
8114 นางสาว นริศรา ศาสตร์ปรีชาชาญ 
8115 นางสาว พรรณภา นุชเนื่อง 
8116 นางสาว พลอยประดับ ขุนนิกร 
8117 ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ทองอรุณ 
8118 นางสาว อริศราภรณ์ บรรลุ 
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8119 นางสาว ฐิรญา คํายิ่งยงค์ 
8120 นางสาว ปรียานันท์ คําน้อย 
8121 นาย อรุณ รักษาใหญ่ 
8122 นางสาว จุฬาลักษณ์ จรุงกีรติวงศ์ 
8123 นางสาว นลินี รักสวน 
8124 นางสาว หัสยา หร่องบุตรศรี 
8125 นางสาว ดวงใจ มหาโชติ 
8126 นางสาว วิไลวรรณ บุญเอนก 
8127 นางสาว จิรวดี คุ้มภัย 
8128 นางสาว อภิสรา บุญเกิด 
8129 นางสาว เบญญาภา สุขหอม 
8130 นางสาว เยาวลักษ์ สําลี 
8131 นางสาว เมตตา ยังคุณ 
8132 นางสาว สลักจิต สุขเจริญ 
8133 นางสาว พรนภา เนตรจุฬารัตน์ 
8134 นางสาว สุพรรษา คําโสภา 
8135 นางสาว เนตรทราย คงเทียน 
8136 นางสาว ตวงพร ไวลิขิต 
8137 นางสาว พัชรี แสงทองสุขศรี 
8138 นางสาว กาญจนา เลี้ยงดี 
8139 นางสาว กชกร จัดพล 
8140 นางสาว กฤติมา ชื่นมี 
8141 นางสาว สุชาดา สุวรรณสุขา 
8142 นางสาว ศศิภา ขําอภัย 
8143 นางสาว ณัฏฐ์พิชา ศรีรัตนะ 
8144 นางสาว ศิริพร วิชาราช 
8145 นางสาว แพรพลอย พิมแพร 
8146 นางสาว วิชชุพร ลีนะพงศ์พานิช 
8147 นางสาว กนกพร จุฬา 
8148 นางสาว วรรณธณี วิลาวงศ ์
8149 นางสาว วนิดา วงค์เงิน 
8150 นาย ยุทธศักดิ์ ทับผา 
8151 นางสาว กมลรัตน์ สุขิโต 
8152 นาย อดิศร สุขเกษม 
8153 นางสาว ษญา เฉลยวิมาน 
8154 นางสาว ภัทริดา กิมาคม 
8155 นางสาว อรทัย บุญมา 
8156 นางสาว พรพิมล ลาลุน 
8157 นางสาว จุฑาทิพย์ บุณยกะลิน 
8158 นางสาว จุฬาลักษณ์ ยั่งยืน 
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8159 นางสาว จุฑาทิพ ทวีสรรสุข 
8160 นางสาว สุพรรษา วายุบุตร์ 
8161 นางสาว กัญยาณี ทิพย์มณี 
8162 นางสาว สุจิตรา เขียวโสภา 
8163 นางสาว วลัยลักษณ์ พันต่าย 
8164 นาย ประภากร บุญมานุช 
8165 นางสาว นฤภร สุภาพันธ์ 
8166 นางสาว ศิริพร วงษ์มหานาม 
8167 นางสาว ภคอร จันบุญเรือง 
8168 นางสาว เสาวนีย์ ม่วงศิริ 
8169 นางสาว วันเพ็ญ ไพศาลสุทธิเดช 
8170 นางสาว นวลอนงค์ หินดี 
8171 นางสาว อรพรรณ เล็กรูจี 
8172 นาย ธัญ หันตวงษ ์
8173 นางสาว สิริพรรณนิภา พงศ์พุฒิกุล 
8174 นางสาว ธาริณี ยศะนพ 
8175 นางสาว สุวาล ี พ่ึงแย้ม 
8176 นางสาว พิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล 
8177 นางสาว ศรสวรรค์ แก้วเกตุ 
8178 นางสาว จีระนัย ชื่นด้วง 
8179 นางสาว ฮามีดะห์ บุญมา 
8180 นาย จงยุทธ นิ่มสมุทร 
8181 นางสาว รัฏฐาพร จันทร์ต๊ะ 
8182 นางสาว ลภัสรดา ฟามุด 
8183 นาย จิรายุทธ์ สิริมากุล 
8184 นางสาว ปุญชิดา ฉิมพาลี 
8185 นางสาว นรีกานต์ หวลระลึก 
8186 นางสาว นันทิชา เรณูศักดิ์ 
8187 นางสาว อธิตญา อ้วนชิน 
8188 นางสาว สุภิญญา ใจงาม 
8189 นางสาว อรอนงค์ สรสิทธิ์ 
8190 นางสาว ปวีณา ใจหมั่น 
8191 นางสาว สุมาลี ปินตาคํา 
8192 นางสาว นันท์จิรา ผานิล 
8193 นางสาว กุลิสรา เบ็ญฮัดยีลีลาศ 
8194 นาย พชรภัทร เพชรานรากร 
8195 นางสาว สุพัชรินทร์ สีสงค ์
8196 นางสาว ปรียาดา โยธินปรีชา 
8197 นางสาว อุมาพร รัตนพร 
8198 นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง 
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8199 นางสาว สุภาณ ี สร้อยพวงนาค 
8200 นาง สาริศา ทับทอง 
8201 นางสาว ภัทราวดี สังข์ขํา 
8202 นางสาว อลิษา ใบระหมาน 
8203 นางสาว ปาจรีย์ ตะเภาพงษ์ 
8204 นาย ทศพล พยุงวงษ์ 
8205 นางสาว วรินทร กวีกิจกําธร 
8206 นางสาว ณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ 
8207 นางสาว วิภาภรณ ์ ทรายทอง 
8208 นางสาว นนทิยา แดงพยัคฆ์ 
8209 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศักดิ์แสง 
8210 นาย สุนทร เซ็นหลวง 
8211 นางสาว จันทร์จิรา ทนไทย 
8212 นางสาว ณปภัช เจริญศรี 
8213 นาง มณฑนา อนูปกิจ 
8214 นางสาว อริยา เลิศธนาภรณ์ 
8215 นางสาว ศิริวรรณ นิลม่วง 
8216 นางสาว สุภาวด ี สิริทรัพย์อาภา 
8217 นางสาว เกศรา ทับโพชา 
8218 นางสาว ปวีณา ตรีเจริญ 
8219 นางสาว วริศรา กาแดง 
8220 นาย บุริมพล ใจวงค์ปาน 
8221 นางสาว ณัฎฐา นุชน้อย 
8222 นางสาว รุณพวาลี บัวบุญ 
8223 นาย วุฒิพงษ์ ศรีรงค์ 
8224 นางสาว สุวิมล เสกตระกูล 
8225 นาย ธรรมราช แสนทวีสุข 
8226 นางสาว ปาริฉัตร เมืองประแก้ว 
8227 นางสาว พรฤดี สุทธิโชค 
8228 นางสาว ปริยาพร มณีกรรณ์ 
8229 นางสาว มัสยา ทวีชัยชูสิริโชต ิ
8230 นางสาว สมฤทัย ธาราพิตร์ 
8231 นาย อัครเดช หว่าหลํา 
8232 นางสาว อภิญญา กิจทะชน 
8233 นางสาว สุภาวด ี ฦาชา 
8234 นาง ยุพเรศ สุขกาย 
8235 นาย ณัฐดนัย ช่วยค้ําชู 
8236 นางสาว จันทกานติ์ บุตรเขียว 
8237 นางสาว นภัชลักษณ์ ยกล้วน 
8238 นางสาว พิมล ชัยอะทะ 
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8239 นางสาว จุไรวรรณ ทรงหมู่ 
8240 นาง ธิดารัตน์ ณ หนองคาย 
8241 นางสาว จริยา แสงเพ็ชร 
8242 นาย ติณ ตรีมงคล 
8243 นาย อติกานต์ ศรีกสิกรณ์ 
8244 นางสาว คณัสนันท์ บุญชู 
8245 นางสาว สิริวรรณ ศาศวัตโกศล 
8246 นางสาว ปัทมา ทับทิมทอง 
8247 นางสาว สัจจาพร เสือชาวนา 
8248 นาย ประพล สันติไชยนันท์ 
8249 นางสาว อุษา โชติพรม 
8250 นางสาว อัยลดา ประเสริฐ 
8251 นางสาว ปนัดดา ศุภมณี 
8252 นาย ธนภัทร์ จงไกรจักร 
8253 นางสาว นัสรี เรืองทอง 
8254 นาย ธวัชชัย ด้วงลี 
8255 นาย วทัญญ ู กาญจนลาภ 
8256 นางสาว หทัยรัตน์ เหมวงศ์ 
8257 นาย คฑาวุธ แสงพลอยศรี 
8258 นางสาว ประภาพรรณ ย่งกี่ 
8259 นาย พงษ์พันธุ์ ชัยเลิศ 
8260 นางสาว นุชนภา ประคองวิทยา 
8261 นาย พัลลภ ทองใบ 
8262 นางสาว พัชรินทร์ ธนะไพรินทร์ 
8263 นางสาว อุไรพร นุ่นมา 
8264 นาย ประนพ เฮงสวัสดิ์ 
8265 นาย สิทธิโชค เสนาะน้อย 
8266 นางสาว สกุลรัตน์ คําเล็ก 
8267 นางสาว ภัทรวดี ยางสุข 
8268 นางสาว กรวีย์ สุดธง 
8269 นางสาว ศุจินธรา แจ่มกมล 
8270 นางสาว กัณห์นิฌามา ณัฐกรจิรกุล 
8271 นางสาว สุภา ทองทรัพย์ 
8272 นาย ติวานนท์ เกตษา 
8273 นางสาว โยธานัฐ ขันติศิริ 
8274 นาย กล้าณรงค์ ขันติศิริ 
8275 นางสาว อริสา ชัยพืช 
8276 นางสาว นัชชา ธีรวโรดม 
8277 นางสาว จริญาภรณ์ แก้วมา 
8278 นางสาว กัญญาณัฐ น้อยคงดี 
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ต าแหน่งที่ 09  วิศวกร (ด้านโยธา) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

9001 นาย คํารณ ทองพรม 
9002 นาย ชัยธนา บุญผูก 
9003 นาย กิตติพศ อาทะวงศ์ 

 
ต าแหน่งที่ 10  สถาปนิก 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

10001 นาย อรรจน์ แข้นา 
10002 นางสาว รัฐสดา วงศ์ภูรี 

 
ต าแหน่งที่ 11  นักบริหารการเงิน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

11001 นาย อาหามะ ลงแม 
11002 นางสาว ณัฐนันท ์ คงเพ็ชรศักดิ์ 
11003 นางสาว พิชญาภา นนทวิลาศ 
11004 นางสาว วิภาพร กองทอง 
11005 นางสาว รัชนก แสงแก้วท้ายคุ้ง 
11006 นางสาว อภิรุจี พุ่มจําปา 
11007 นางสาว ภาริณี กะหละหมัด 
11008 นางสาว จิรัศยา ทิวากร 
11009 นางสาว ณิชชา เกิดทรัพย์ 
11010 นางสาว จริญญา จิระดํารง 
11011 นางสาว หัทยา นาควัชระ 
11012 นางสาว บุศชา จําปาไชยศรี 
11013 นางสาว จุฑามาศ เหมือนโค้ว 
11014 นางสาว กิลบุล อุบาลี 
11015 นางสาว ฐญา แสนทวีร์สุข 
11016 นางสาว มนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ 
11017 นาย พีระพงษ์ นพสุวรรณ 
11018 นาย อาทิตย์ การถาง 
11019 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา 
11020 นาง กชมน ดวงทาทอน 
11021 นาง วารุณี ศรีหวาด 
11022 นางสาว อุไรพรรณ์ แซ่ลี้ 

8279 นางสาว ปุณยภา สัมมา 
8280 นางสาว ธนนันท์ ดีสุคนธ์ 
8281 นาย สิปปนนท์ สงเคราะห์ 
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11023 นางสาว สุจันทรา บุปผเวช 
11024 นางสาว สุภาพร สุขถมยา 
11025 นางสาว อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์ 
11026 นางสาว ชลิตา ผลบุญ 
11027 นางสาว นวพร วิไลประสิทธิ์พร 
11028 นางสาว สุภัชชา จิราพันธุ์ 
11029 นางสาว รัชนก พุกปรีชา 
11030 นางสาว พรรณทิกา มะรุม 
11031 นางสาว สุธิณา รุ่งเรือง 
11032 นางสาว จิตสุภา สุคนธ์ 
11033 นางสาว กาญจนา ปานพรม 
11034 นางสาว สุภาภรณ์ สินเพ็ง 
11035 นางสาว สุดารัตน์ ชัยดา 
11036 นางสาว ชุติมน ถิ่นระยะ 
11037 นาย เนติ โชติรังสรรค์ 
11038 นางสาว ศิริพร พันมูล 
11039 นาย มูรธา สมบูรณ์ 
11040 นาง ภคมน ฉันทลักษณ์ 
11041 นางสาว จิราวรรณ วงศ์พานิชย์ 
11042 นางสาว เกวลิน สุดเปรม 
11043 นางสาว สุดารัตน์ เที่ยงตรงจิตต์ 
11044 นางสาว วันทนี โฉมมณี 
11045 นางสาว รัตนา อับดุลลอสุวรรณ 
11046 นางสาว ภคพร ศรีนครเขต 
11047 นางสาว สุดารัตน์ ตีระรัตน์ 
11048 นางสาว วันวิสา อุ่นบริบูรณ์ 
11049 นางสาว กชพรพรรณ โนมขุนทด 
11050 นางสาว กนกพร ปลั่งกลาง 
11051 นาย ไพสิฐ ชาติทอง 
11052 นาย กวินท์ฉัตร์ พินิจถิรธรรม 
11053 นางสาว จุฑาทิพย์ ซังชาสิทธิ์ 
11054 นางสาว โสภา สร้อยทองคํา 
11055 นางสาว ชนากานต์ สุขกันยา 
11056 นางสาว กมลชนก ชุนถนอม 
11057 นางสาว กมลวรรณ จันทรวงค ์
11058 นางสาว นภาพร ชะม้อย 
11059 นาง รัชนี สุทธิเกิด 
11060 นางสาว ชลิตา เล็กชอุ่ม 
11061 นางสาว รัชนก ศรีสุข 
11062 นางสาว หรรษา คมขํา 
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11063 นางสาว ธิดารัตน์ บัวภา 
11064 ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ แซ่กอด 
11065 นางสาว วนิดา นาควงษ์ 
11066 นางสาว ภัทรินทร์ คอหล้า 
11067 นาย สารศิลป์ บุญยะรัตน์ 
11068 นาย กล้าณรงค์ ลื่นกลาง 
11069 นางสาว สุภาวด ี หมัดเดวอ 
11070 นางสาว ปรีนันท ์ สุขเกษม 
11071 นาย วุฒิชัย บัวใหญ่ 
11072 นางสาว อินทิรา นาสวนโศภิต 
11073 นางสาว จริยา ทองปาน 
11074 นางสาว สีกวัก วิเชียรมงคล 
11075 นาย ธงฉัตร สุภาพิชัย 
11076 นางสาว ธันยาภรณ์ ลีลาจิตต์เจริญ 
11077 นางสาว พิมลนาฏ มนต์ขลัง 
11078 นางสาว วิภานัน ประมวลมา 
11079 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภกานต์ งามธรรมชาติ 
11080 นางสาว จันทร์จิรา หมุนมิตร 
11081 นางสาว สุภาพร ผุดผ่อง 
11082 นางสาว ภาพิมล เฮงเจริญสุวรรณ 
11083 นางสาว ธิดาภรณ์ บุญช่วย 
11084 นาย กฤษนะ ยอดบุรี 
11085 นางสาว ธัชภร เจ้าฉัตรฤดี 
11086 นางสาว สิริลดา กลิ่นอุไทย 
11087 นางสาว ดวงใจ เสมสวัสดิ์ 
11088 นางสาว วชิรา ยศสมบัติ 
11089 นางสาว วิยะดา ยุทธนาโยธิน 
11090 นาย ภัทรพล หิรัญฤทธิเดชากุล 
11091 นางสาว รัดดาว นาทอง 
11092 นางสาว พิธาดา วัฒนสิงห์ 
11093 นางสาว ศิวพร ประไพรัตน์ 
11094 นางสาว ปนิดา เพชรนอก 
11095 นางสาว วิภา โชติพรม 
11096 นางสาว อาริษา พ่วงลาบุตร 
11097 นางสาว สกุลรัตน์ หอมหวาน 
11098 นางสาว ธันยชนก รัตนวิทยาพล 
11099 นางสาว ศิริยา เล็กแข็ง 
11100 นางสาว นัฐกานต ์ ประนามะโส 
11101 นางสาว อารียา เกาจารี 
11102 นางสาว เบญจวรรณ นามะวัง 
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ต าแหน่งที่ 12  นักพัสดุ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

12001 นางสาว วนิดา เชื้อฉ่ําหลวง 
12002 นางสาว ณัฐนันท ์ ผลวรรณ 
12003 นางสาว ยุวธิดา วงสมบัติ 
12004 นางสาว ธิดารัตน์ ชาติไทย 
12005 นางสาว สุชาดา ปานอินทร์ 
12006 นาย สุโขทัย ขําคง 
12007 นางสาว จิราพร เพ็งคุ่ย 
12008 นางสาว อรดา รัตนาภิรมย์ 
12009 นางสาว นฤมล พนาปิยะสกุลไชย 
12010 นาย ฉัตรพล ขวัญบัว 
12011 นางสาว รัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ 
12012 นาย พุฒิพงศ์ เปานิล 
12013 นาย ธงชัย บัวสา 
12014 นาย ธีรภัทร ยลศิริธรรม 
12015 นาย พงศ์พล ภูจ่าพล 
12016 นางสาว ศิริประภา อัศวเอกสุนทร 
12017 นางสาว เพ็ญพิชชา ทองแท้ 
12018 นางสาว ณัฐพัชร์ ศิลาเวียง 
12019 นาง เพชรรัตน์ วิทยสุจินต์ 
12020 นางสาว ชุลีพร ชาติดี 
12021 นาย อิสระชัย เชื้อโชติ 
12022 นางสาว ณัฐณิชา รื่นภาคธรรม 
12023 นาย กรวิก ปานทอง 
12024 นาย พิทวัส ทุ่งโพธิแดง 
12025 นาย ชัยพร จันทร์ดี 
12026 นางสาว ศศิประภา ไพราชสูง 
12027 นางสาว จอมขวัญ กิมอ่วม 
12028 นาย ขัตติยะ บุญมา 
12029 นางสาว จิดาภา พฤกษเศรษฐ 
12030 นางสาว นิภาธร ฟักเขียว 
12031 นางสาว ณิชนันทน์ ฉิมแป้น 
12032 นางสาว เมธาวี ไกรณรงค์ 
12033 นาย สุรินทร์ เมฆศรี 
12034 นางสาว ธนจอมกมณ งามวรรธนะกุล 
12035 นางสาว มัศยา ฐานวิเศษ 
12036 นางสาว ศิริรัตน์ พูลเงิน 
12037 นางสาว ชนิษฐา ญาติพรหม 
12038 นาย อนุทิน ตรีอเนกชัย 
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12039 นาย กฤษดา ชาติสุธ ี
12040 นาย วิบูลย์ ตันเปี่ยมทรัพย์ 
12041 นางสาว เกศินี พุกมีพันธ์ 
12042 นางสาว รีนา แสงเอี่ยม 
12043 นางสาว มรกต ทองย่น 
12044 นางสาว ชุติมา ประสงค์สุด 
12045 นางสาว เทพปิญา ทวีสิน 
12046 นางสาว ขวัญฤทัย เกษดี 
12047 นางสาว นวลจุฑา ลควงษ ์
12048 นางสาว พิชชา จันทร์เกตุ 
12049 นางสาว ธัญธิดา บวรกิจ 
12050 นางสาว กนกรัชญ์ เปลี่ยนสกุล 
12051 นาง รุจิกร เงาศิริ 
12052 นางสาว พันธิตรา อร่ามเรือง 
12053 นางสาว มาริษา ใจซื่อ 

 
ต าแหน่งที่ 13  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

13001 นางสาว อร ศรีหาภาค 
13002 นางสาว ฐิติมา โพธิ์ศรี 
13003 นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรสีเขียว 
13004 นางสาว วันเพ็ญ บัวนาค 
13005 นางสาว นุชนาฎ อินทชัย 
13006 นางสาว ศศิพร อยู่คง 
13007 นางสาว นัทธมน บุญมาก 
13008 นางสาว สมสกุล ทรัพย์ประเสริฐ 
13009 นางสาว นพวรรณ ไผ่ดม 
13010 นางสาว ธัญลักษณ์ คําฟู 
13011 นางสาว ธันยพร นิ่มสกุล 
13012 นางสาว จันทร์จิรา มุสิกพงศ์ 
13013 นางสาว สิริลักษ ์ วงศ์ศรียา 
13014 นาย พิจิตร การกุศล 
13015 นาย ธนภณ ศรีภัทรทีปต์ 
13016 นางสาว สริตา ไพโรจน์ 

 

 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 1 

หน้า 24 / 31 

 

ต าแหน่งที่ 14  นักบริหารงานบุคคล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

14001 นาย กฤษติณ ตันทอง 
14002 สิบตรี ณัฏฐชัย ประคํา 
14003 นาย ศรัณยพงศ์ ระเวงวรรณ์ 
14004 นางสาว ศิรินทรา บุญอุบล 
14005 นางสาว มนธิชา จันปุ่ม 
14006 นางสาว นภัสวรรณ คุ้มตระกูล 
14007 นางสาว ฟาริดา ธิวะโต 
14008 นางสาว มณีวรรณ นนจันทร์ 
14009 นางสาว กุลธิยง ธนูทอง 
14010 นางสาว ญาณกวี ทวีสุข 
14011 นาย ธนพล สารี 
14012 นางสาว ศิริขวัญ อินบุญ 
14013 นางสาว จิตสุภา นิรัติศัยดีสกุล 
14014 นางสาว กรวรรณ สมาน 
14015 นางสาว ชนากานต์ พรหมสุวรรณ 
14016 นางสาว อภิรดี ยืนยง 
14017 นางสาว สุพัฒตรา มีสาคร 
14018 นางสาว อภิชญา บูรณวัฒน์ 
14019 นาย เตชินท์ อู่ทอง 
14020 นางสาว ปิยะนันท์ มีแสง 
14021 นางสาว จันทรวิมล มหัศฆะกาญจนะ 
14022 นาย วสันต์ ปาระมี 
14023 นางสาว กมลทิพย์ สิงหวิบูลย ์
14024 นาย อยุทธ์ นาวิกนันทน์ 
14025 นาย ทนงเกียรติ์ ศรีสุวรรณ์ 
14026 นางสาว บุษยามาศ จันทร์ต๊ะ 
14027 นางสาว ธันยากร หาญสุวรรณ 
14028 นางสาว ณัฐฐา รัตนมณี 
14029 นาย ธนภูมิ ศิลปวาณิชย์ 
14030 นางสาว รุจยา พรวรรณนะชัย 
14031 นางสาว มณีรัตน์ ขอกรดสําโรง 
14032 นางสาว พชรพร อ่ิมชื่น 
14033 นางสาว เนตรทราย วรรยะผล 
14034 นาย วิชณุ ช่องทอง 
14035 นาย ธนากร ศรีตนไชย 
14036 นาย วีรพจน์ เมฆกระจ่าง 
14037 นางสาว สุพัชา พงษ์ฉัตร 
14038 นาย สหกาญจน์ เจริญสุข 
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14039 นาย พัสกร ปัญจนาวี 
14040 นางสาว จามิกร คงพิพัฒนาการ 
14041 นาย อัครพล ป้อมศิลา 
14042 นางสาว ณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ 
14043 นาย ณัฐวุฒิ เทศนอก 
14044 นาย นิติธร เพ่ิมเจริญ 
14045 นางสาว ธนัตตา ดอนเล้าไพร 
14046 นางสาว ปภาวี โคกระบิน 
14047 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ เช็งพานิช 
14048 นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิกรคานนท์ 
14049 นางสาว ภัทรสุดา ภักดีรัตน์ 
14050 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรา นามด้วง 
14051 นางสาว เวธกา สุระขันธ์ 
14052 นาย พีรวิทย์ คงธนาคมธัญกิจ 
14053 นางสาว กัญชุลี เกลี้ยงมาก 
14054 นางสาว ธันยพร เธียรชัยบัณฑิต 
14055 นางสาว สตกมล มณีพงษ์ 
14056 นางสาว ชญานิศ สุพีรมงคลกุล 
14057 นางสาว เมธาวี อํานวยวุฒิโรจน์ 
14058 นางสาว ภารดี โพนรัมย์ 
14059 นางสาว สุชาดา พันธุ์เดิมวงษ์ 

 
ระดับปริญญาโท 
ต าแหน่งที่ 15  นักพัฒนาการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

15001 นาย อิทธิพล มะเสน 
15002 นางสาว เปรมปรีดิ์ โพธิ์ศรีทอง 
15003 นางสาว ปัทมา จันทรไพฑูรย์ 
15004 นางสาว ชนัญชิดา อนุชาติ 
15005 นาย วรมันต์ อิทธิพัฒน์อมร 
15006 นาย กัณฑ์กนิฏฐ์ คิดควร 
15007 นางสาว เมธิยา กอสนาน 
15008 นางสาว สุวรรณี สิริเหล่าตระกูล 
15009 นาย เกรียงไกร พละสนธิ 
15010 นางสาว นิชาภา อินทะอุด 
15011 นางสาว หทัยกานต์ โตทองหล่อ 
15012 นาง ปิยาภา ธรรมศักดิ์ 
15013 นางสาว เมธาวี โสรเนตร 
15014 นางสาว พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล 
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15015 นางสาว วรรณรัตน์ ศรีวงษ์ชัย 
15016 นางสาว ศิริรัตน์ รามรินทร์ 
15017 นางสาว ไพรินทร์ ขอฟังกลาง 
15018 นาย วาทิต อิทธิศิริเวทย์ 
15019 นาย บัณฑิต ก้อนมณี 
15020 นางสาว วิลาวัลย ์ พันธ์มณี 
15021 นางสาว กนกพร คําภิสาร 
15022 นางสาว ปิยะดา พุฒสุด 
15023 นางสาว สุวราภรณ์ น้อยน้ําคํา 
15024 นาย จตุรงค์ โตพานิช 
15025 นางสาว เจนจิรา พุลสุข 
15026 นาย กรวิชญ์ โสภา 
15027 นาง ปัญญวร ไพรัช 
15028 นางสาว พรรษมน พินทุสมิต 
15029 นางสาว รชตปวีญาณัฏฐ์ รัตนะวัน 
15030 นางสาว จินตหรา เอ้ียงปาน 
15031 นางสาว เจตสุภา รัศมีประเสริฐสุข 
15032 นางสาว ภัทรสุดา คลังศรี 
15033 นาย นายพินิจ รังสิติยากร 
15034 นาย ชัชวาลย ์ วิชัยสุชาต ิ
15035 นางสาว วิไลลักษณ์ โฉมมิตร 
15036 นางสาว พรพิมล สุขอยู่ 
15037 นาย ณัฐชัย อยู่ยืนนาน 
15038 นางสาว กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ 
15039 นาย สุกิจ ชีรนรวนิชย ์
15040 นาย พีรพณธ์ เทพประสิทธิ์ 
15041 นางสาว อวิกา พิมพาแต่ง 
15042 นาง มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
15043 นาย วชิระ น้อยนารถ 
15044 นางสาว ปิยฉัตร ทองนุ่น 
15045 นางสาว นราภรณ์ อินดาฤทธิ์ 
15046 นางสาว ศมนภร นาควารี 
15047 นาย ชัยญา ชนะมาร 
15048 นางสาว พชรพร เพ็งอ้น 
15049 นางสาว บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์ 
15050 นาย ศันสนะ มะสุวรรณ 
15051 นาย สัมพันธ์ ปฏิสังข์ 
15052 นาย อธิพงษ์ ราชเนตร 
15053 นาย ณกร ช่วยรักษา 
15054 นางสาว สุภาพร พลภักดี 
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15055 นางสาว จงรักษ์ เนียมสวรรค์ 
15056 นาย สุมิตร์ ผูกพานิช 
15057 นางสาว สุกฤตา บัวนาค 
15058 นาย นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ 
15059 นาย อิสมาแอล เจะเล็ง 
15060 นาย ชลธ ี จริตพันธ์ 
15061 นาย สกล ธนเจริญจํารัส 
15062 นางสาว จันทร์จีรา เทพดนตรี 
15063 นางสาว ปทุม วัฒนพรพรหม 
15064 นาย ชวพัส โตเจริญบดี 
15065 นางสาว ฑัณวลี นานัง 
15066 นาย ชาคริต ดิลกโศภณ 
15067 นางสาว พัทธ์ธีรา สิทธิเสรีสุวรรณ 
15068 นางสาว กมลวรรณ ทองฟัก 
15069 นางสาว ภาสินี สร้อยทอง 
15070 นาย สันนิธ ิ ปัญญาประทีป 

 
ต าแหน่งที่ 16  นักคอมพิวเตอร์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

16001 นาย เกียรติศักดิ์ ธีรนาทอัครวงศ์ 
16002 นางสาว มัสยา สําเนียงงาม 
16003 นางสาว ช่อทิพย์ ระหงษ์ 
16004 นางสาว วนารัตน์ คําดี 
16005 นางสาว ชนกานต์ สุขสวัสดิ์ 
16006 นาย ธนพัฒน์ คําตา 
16007 นางสาว เกศินี ชาลีพร 

 
ต าแหน่งที่ 17  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

17001 นางสาว จีรนันท์ จีรสิทธิ์กุล 
17002 นาย เจษฎา ช่อลําเจียก 
17003 นาย กฤตณัฐ บุญร่วม 
17004 นางสาว พนารัตน์ สร้อยศรีเมือง 

 
ต าแหน่งที่ 18  นักบริหารงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

18001 นางสาว จุฑามาศ ลิขิตวัน 
18002 นางสาว ปัญญ์ชนก สานุสัน 
18003 นาง พชรมน ชุดเจือจีน 
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18004 ว่าที่ร้อยตรี พยงค์ ขุนสะอาด 
18005 นางสาว สุกัญญา มณีอินทร์ 
18006 นาย ชยกร สัตย์ซื่อ 
18007 นางสาว กานต์ธิดา คงเจริญ 
18008 นางสาว ชุติมา เล่งอี้ 
18009 นาย กอสิทธิ์ ประยุทธเต 
18010 นาย มนตรี นามวงค์ 
18011 นางสาว โสมธิดา สินธุกูฏ 
18012 นางสาว รัชนี ธนะวดี 
18013 นางสาว พรพรรณ ศิลารัตน์ 
18014 นางสาว วริศรา เปลี่ยนกลิ่น 
18015 นาย ชาตรี ธรรมรัฐ 
18016 นางสาว ชนิดาภา เจริญสุข 
18017 นางสาว จันทร์จิรา วงษ์บุญงาม 
18018 นาย ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา 
18019 นางสาว อรจิรา มีญาณเยี่ยม 
18020 นางสาว ลัดดา รอดเฉ่ียว 
18021 นางสาว นพวรรณ ชื่นอารมณ์ 
18022 นางสาว เจนจิรา โพธิ์ปลั่ง 
18023 นางสาว เพียงออ ศรีวงษา 
18024 นาย อานันทวิทย์ เวียงนนท์ 
18025 นางสาว มาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร 
18026 นางสาว วัชรพรรณ วังนันท์ 
18027 นางสาว ธัญลักษณ์ แก้ววงษา 
18028 นางสาว ศรัณย์พร นานาวัน 
18029 นาย กษิดิ์เดช อ่อนศรี 
18030 นางสาว นลินี ศิริพรไพศาล 
18031 นางสาว อัญชลี บรุสมบูรณ์ 
18032 นางสาว ดวงฤดี พรมขวัญ 
18033 นาย พัชร ทองสืบสาย 
18034 นาย สรสิทธ์ บัวผ่อง 
18035 นางสาว วรรณภัทริศา ยกล้วน 
18036 นาย ภูวนัย แสงกาศนีย์ 
18037 นางสาว สุภชา นารายพิทักษ์ 
18038 นาย เขมพัฒน์ เพ็ชรสุกใส 
18039 นางสาว สุภาภรณ์ เตชะไพศาลกุล 
18040 นางสาว ภัครดา เมธาสกลภัทร 
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ต าแหน่งที่ 19  ผู้ช่วยนักวิจัย 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

19001 นาย ทวีศักดิ์ จันทร์เจียม 
19002 นางสาว ทินมณี พิมพ์ศรี 
19003 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์หอม 
19004 นาย สุภกิณห์กาญจน์ แตงกูล 
19005 นางสาว สิรินทรา เสียบไธสง 

 
ต าแหน่งที่ 20  นักบรรณสารสนเทศ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

20001 นางสาว เมวิสา ดํารงพิริยกิจ 
20002 นาย ยุทธนา เสมอจิตร 
20003 นางสาว รัชกรณ ์ ศรีบุญเที่ยง 
20004 นางสาว กันยารัตน์ ทองแก้ว 
20005 นาย ตะวัน สุริยะวรรณ 

 
ต าแหน่งที่ 21  นักบริหารงานบุคคล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

21001 นาย จุลวิทย์ จุลหริก 
21002 นาย ไตรภูมิ โรจนวรกุล 
21003 นาง ธนิษฐา ฉัตรธิรักษ์ 
21004 นางสาว ชญานิษฐ์ พลโลก 
21005 นางสาว สิริรักษ์ รัตนานิคม 
21006 นางสาว กัญญพร ฉั่วสุวรรณ 
21007 นาย ชัยวัฒน ์ ศรีกาญจน์ 
21008 นาย ทศพร แก้วศิริ 
21009 นางสาว รวิษฎา กิจสงวน 
21010 นางสาว ปรียาวรรณ สินธ์ชัย 
21011 นางสาว วิภารัตน์ เตชะจิรกุล 
21012 นางสาว จุฑามาศ ฉ่ําศิริ 
21013 นางสาว สุคนธา แก่นจันทร์ 
21014 นางสาว พรพชรห์ ตากะชาติ 
21015 นางสาว มัณฑนา ตุลยนิษกะ 
21016 นาย ธีรเดช ก ําดารา 
21017 นาย มนตรี อิงคสารมณี 
21018 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม 
21019 นาย ธวัชชัย กุลบ่าง 
21020 นางสาว อรพรรณ กล่อมเกลี้ยง 
21021 นาย พีระวัฒน์ เทียนทรัพย์ 
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ต าแหน่งที่ 22  นักฝึกอบรมและการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

22001 นางสาว ศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม 
22002 นางสาว ญานิกา หาญตระการพงษ์ 

 
ต าแหน่งที่ 23  นักจัดการตรวจติดตามและประเมินผล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

23001 นางสาว ธมลวรรณ จูวรรณะ 
23002 นาย นันทพล วรรธนะประทีป 
23003 นางสาว ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 
23004 นางสาว ชนกานต์ พูลทรัพย์ 

 
ต าแหน่งที่ 24  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

24001 นางสาว ชุติมา สีสุกใส 
24002 นาย อติวันทร์ ดุริยานนท์ 
24003 นางสาว บุษบา บัวเขียว 
24004 นางสาว กมลทิพย์ ชาวดง 
24005 นาย พุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร 
24006 นางสาว เบญจวรรณ เจ้ยทองศรี 
24007 นาย คัมภีร์ พลการ 
24008 นาย ฐิติพล ปราโมทย์พันธุ์ 
24009 นางสาว ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ 
24010 นางสาว รัติรส สุขสร้อย 
24011 นางสาว ประภารัตน์ รักษ์ศุภชนม์ 
24012 นางสาว วิมลสิริ กองไชย 
24013 นางสาว ธนิศา ธเนศวร 
24014 นางสาว พรพรรณ เตชะบุญญะ 
24015 นาย ภุชงค ์ คําปัญจะ 
24016 นาย วิศรุต เอ็นดู 
24017 นางสาว สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ 
24018 นางสาว อมรรัตน์ จานิกร 
24019 นาย สุระพล นามวงค์ 
24020 นางสาว รัชฎาพร พุทธิศาวงศ์ 
24021 นางสาว พัชนิดา หลอดเข็ม 
24022 นางสาว ศศิภา โรจน์จิรนันท์ 
24023 นาย ธนาคม สร้อยสิงห์ 
24024 นาย สิปปภาส บุญรักษา 
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24025 นางสาว นัทยา ขยอมดอก 
24026 นางสาว ธนาภา ชุมเสนา 
24027 นางสาว ธันญภักษณ์ สารชาติ 
24028 นางสาว ปิญาทิพย์ แสงเงิน 
24029 นาย สิปปกร รุ่งเรืองศิริผล 
24030 นางสาว พิชญาภา จันศรี 
24031 นางสาว เบญญาภา รักษาพงศ์ 
24032 นางสาว พิตรธี เหลืออรุณ 
24033 นางสาว ภัทรพร คํามุงคุณ 
24034 นาย สุตา คุณวงศ์ 
24035 นางสาว สุกัญญา ไอสันเทียะ 
24036 นางสาว ปิยา เขียวคําจีน 
24037 นางสาว สุทธินันท์ ศรีเกตุ 
24038 นาย ปิยวัฒน์ เรืองราย 
24039 นางสาว กัญญวีร์ มาเจริญ 
24040 นางสาว กษมน ประทีป ณ ถลาง 

 


