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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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
ต าแหน่งที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
ต าแหน่งที่ 4 การวางแผนการดําเนินงาน หลักการจัดสรรครุภัณฑ์ การจัดทําสื่อนําเสนอ การทํางาน

เป็นทีม 
ต าแหน่งที่ 5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี เอกสารทางการเงิน ระบบเงินสดย่อย การเงินยุคใหม่  
ต าแหน่งที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอน บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
ต าแหน่งที่ 8   ความรู้เกี่ยวกับคําบรรยายลักษณะงาน การประเมินผลการทํางาน ทักษะในการทํางาน 

แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม  
ต าแหน่งที่ 9 การแปลภาษาอังกฤษ การเขียน Statement of Purpose 
ต าแหน่งที่ 10 คําศัพท์พ้ืนฐานด้านการต่างประเทศ การแปลภาษาอังกฤษ  
ต าแหน่งที่ 11 การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละระดับ ทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 การ

ออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะ ระบบสมรรถนะ การประเมินผล 
ต าแหน่งที่ 12 การเขียนโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ต าแหน่งที่ 13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งที่ 14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ต าแหน่งที่ 15 ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ 
ต าแหน่งที่ 16 ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างพ้ืนฐาน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งที่ 17 บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ การบริหารงานทั่วไป 

ข้อเสนอโครงการ การบริหารความเสี่ยง   
ต าแหน่งที่ 18 ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งที่ 19 การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
ต าแหน่งที่ 20 การเขียนโครงการ การเขียนจดหมาย/หนังสือราชการ  
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ต าแหน่งที่ 21 การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ สมรรถนะด้านการสอน การพัฒนาสมรรถนะ การวัดประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร 

ต าแหน่งที่ 22 สมรรถนะด้านการสอน การพัฒนาสมรรถนะ 
ต าแหน่งที่ 23 ความรู้พื้นฐานในการใช้งานและดูแลระบบ Linux การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งที่ 24 Information Literacy, Digital Literacy การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ การสรุปความ 
ต าแหน่งที่ 25 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษา สมรรถนะในการทํางาน การประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ต าแหน่งที่ 26 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน การประเมินผล การประกันคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ 
ต าแหน่งที่ 27 การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การ

บริหารโครงการ การบริหารงานทั่วไป ข้อเสนอโครงการ การบริหารความเสี่ยง  
 
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 CB 2502 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิค  
(ด้านโทรศัพท)์ 

2001 CB 2502 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 3 นายช่างเทคนิค  
(ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 

3001 - 3013 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 4 นักเทคโนโลยีการศึกษา 4001 - 4013 CB 2502 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
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เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

ต าแหน่งที่ 5 นักพัสดุ 5001 - 5027 CB 2604 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 6 นักบริหารการเงิน 6001 – 6022 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 7 นักบริการการศึกษา 7001 - 7017 CB 2604 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 8 นักบริหารงานทั่วไป 
8001 - 8120 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
8121 – 8190 CB 2606 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

8191 - 8212 CB 2605 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 9 นักบริหารงานทั่วไป  
(ด้านวิเทศสัมพันธ์) 

9001 - 9007 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ 10001 - 10012 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 11 นักพัฒนาการศึกษา 11001 – 11025 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 12 นักประชาสัมพันธ์ 12001 - 12040 CB 2502 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 13 นักคอมพิวเตอร์ (Programmer) 13001-13003 CB 2604 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 14 นักคอมพิวเตอร์ 14001 – 14012 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 15 วิศวกร (ด้านโยธา) - - 
ต าแหน่งที่ 16 สถาปนิก 16001 - 16004 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 17 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง
ธุรกิจ 

17001 - 17005 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 18 อาจารย์มัธยม (ด้านคอมพิวเตอร์) 18001 – 18004 CB 2503 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 19 นักบริการการศึกษา 19001 – 19042 CB 2503 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 20 นักวิเทศสัมพันธ์ 20001 - 20005 CB 2503 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 21 นักพัฒนาการศึกษา (การเรียน) 21001 – 21032 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 22 นักพัฒนาการศึกษา (อาจารย์) 22001 – 22013 CB 2503 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 23 นักคอมพิวเตอร์ 23001 - 23002 CB 2502 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 24 นักบรรณสารสนเทศ 24001 - 24005 CB 2605 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 25 นักฝึกอบรมและการศึกษา 25001 - 25004 CB 2605 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 26 นักจัดการตรวจติดตามและ

ประเมินผล 
26001 - 26007 CB 2604 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 27 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง
ธุรกิจ 

27001 - 27017 CB 2605 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

หมายเหตุ – ต าแหน่ง สถาปนิก อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการร่างแบบได้ 

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

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

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

1001 นาย เมธี พิชยะสูตร 
 
ต าแหน่งที่ 02 นายช่างเทคนิค (ด้านโทรศัพท์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

2001 นาย รัตนภูม ิ นิลพันธ์ 
 
ระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งที่ 03 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

3001 นางสาว ฮามีดะห์ บุญมา 
3002 นาย เอกรัฐ อินคํา 
3003 นางสาว จุฑาลักษณ์ แก้วเสมา 
3004 นาย ยงยุทธ แจ่มเสียง 
3005 นาย รังสรรค์ สุขสําราญ 
3006 นาย วรวุฒ ิ กิ่งภูเขา 
3007 นาย อภิวัฒน์ พลศักดิ์ 
3008 นาย สมชาติ ฤกษ์งาม 
3009 นาย ณัฐธัญ ศรีปทุมานุรักษ์ 
3010 นาย อติชาต จันทร์คํา 
3011 นางสาว นริศรา ทรัพย์ศรี 
3012 นาย ธรรมชาติ พลรักษ์ 
3013 นาย ธนวัฒน ์ แซ่ไล่ 

 
ต าแหน่งที่ 04 นักเทคโนโลยีการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

4001 นางสาว นิติ ทองดีงามเลิศ 
4002 นาย กิตติศักดิ์ บุญคุ้มวงศ์ 
4003 นางสาว กวินทิพย์ พงษ์พรต 
4004 นาย เอกมงคล แก้วกล่ํา 
4005 นาย สรวิศ จันทร์ขจร 
4006 นาย ธนวัฒน ์ สวรรยาธิปัต ิ
4007 นาย พิชพร พรประสิทธิ์ 
4008 นางสาว นฤมล ไชยอ้วน 
4009 นาย ณัช เกตทองสง 
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4010 นาย ปองสิชฌ์ สิงห์ประไพ 
4011 นาย เผด็จ สวิพันธุ์ 
4012 นาย เจนกิจ ธงเขียว 
4013 นาย ณฤธัช ไม้เกตุ 

 
ต าแหน่งที่ 05 นักพัสดุ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

5001 นางสาว สุภาพร จ้อยเจือ 
5002 นางสาว ณิชนันทน์ ฉิมแป้น 
5003 นางสาว อริสรา แก้วประกายเดช 
5004 นาย ธัญญ พิชัยช่วง 
5005 นาย ดํารงศักดิ์ ฤทธิ์งาม 
5006 นางสาว อรดา รัตนาภิรมย์ 
5007 นางสาว ชมพูนุท โพธิ์จันทร์ 
5008 นางสาว ธัญลักษณ์ สรวยล้ํา 
5009 นาย วิริน ว่องวาณิช 
5010 นางสาว วนิดา เชื้อฉ่ําหลวง 
5011 นางสาว มัศยา ฐานวิเศษ 
5012 นาย ศรศิลป์ ลาภรื่นฤดี 
5013 นางสาว จริญาภรณ์ แก้วมา 
5014 นางสาว ฐิตารีย์ ด้วงมุข 
5015 นางสาว เกศรินทร์ ขานวน 
5016 นางสาว ณิชชา เกิดทรัพย์ 
5017 นางสาว นนธกันต ์ เลากลาง 
5018 นางสาว มณีญา ทองคํา 
5019 นางสาว ชนิษฐา ญาติพรหม 
5020 นางสาว จิราพร เพ็งคุ่ย 
5021 นางสาว กนกวรรณ ชิณวงค์ 
5022 นางสาว ศศิชา เสนเผือก 
5023 นางสาว อาภัสรา ศรีสมบูรณ์ 
5024 จ.อ. เขตรัฐ โรจนศศิธรชัย 
5025 นางสาว ภัทราภรณ์ สําเนียง 
5026 นางสาว ฐิติทิพย์ สายศิริวิทย์ 
5027 นางสาว จิดาภา ธัญมณีสิน 

 
ต าแหน่งที่ 06 นักบริหารการเงิน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

6001 นางสาว จิราวรรณ วงศ์พานิชย์ 
6002 นางสาว อภิญญา รัตนวิเศษรัตน์ 
6003 นางสาว สมฤทัย ทัศสําราญ 
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6004 นางสาว วิศนี สรรพกิจจานนท์ 
6005 นางสาว จิราภรณ์ แซ่ฮัว 
6006 นางสาว สุภาพร แก้วมอญ 
6007 นางสาว รําไพ ยุระไพ 
6008 นางสาว ทิฆัมพร พิศาลพร 
6009 นางสาว จิตสุภา สุคนธ์ 
6010 นางสาว หัทยา นาควัชระ 
6011 นาง ศรุตยา สุมาลย์ 
6012 นางสาว อรทัย จันทร์แดง 
6013 นางสาว สุกัญญา สิงห์ใจชื้น 
6014 นางสาว มีนา จันทโชติ 
6015 นางสาว หรรษา คมขํา 
6016 นางสาว อริษา ประเสริฐซื่อ 
6017 นางสาว สุดารัตน์ ตีระรัตน์ 
6018 นางสาว ศุภิสรา แก้วยัง 
6019 นางสาว ประภาพรรณ แสงมงคลมิตร 
6020 นางสาว ณัฐธิดา อ่ิมสมบูรณ์ 
6021 นางสาว สุกัญญา พัจนา 
6022 นาย ปิยพัฒน์ ทิศชอบ 

 
ต าแหน่งที่ 07 นักบริการการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

7001 นาย ปิยชาติ ขจัดอวิญญู 
7002 นางสาว อลิษา แสงวิมาน 
7003 นาย อะนัส อามินเซ็น 
7004 นางสาว นุสรา เจราหวัง 
7005 นางสาว ไมรวี คําปาเครือ 
7006 นางสาว ธนิดา รอดรัตน์ 
7007 นางสาว จันทกานติ์ บุตรเขียว 
7008 นางสาว สุภารัตน์ รุ่งวัฒนสกุล 
7009 นางสาว ณิชา ลิ้มเจริญ 
7010 นางสาว วัชราภรณ ์ ถนิมกาญจน์ 
7011 นางสาว กิดาการ ดากลืน 
7012 นางสาว นัชฌา ซาลิมี 
7013 นางสาว พิชญาภัค แสงมุกดา 
7014 นางสาว กมลวรรณ มหันตเกียรติ 
7015 นางสาว ชุติณัชชา หลวงจู 
7016 นางสาว กัณฐมณี ศรีเพ็ชร 
7017 นางสาว วนิดา ลาภขุนทด 
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แหน่งที่ 08  นักบริหารงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

8001 นางสาว ภคพิชญา ทุมนาค 
8002 นางสาว วรทัย มีแก้ว 
8003 นาย วินัย แสนสุข 
8004 นาย กวี สิทธิจันทร์ 
8005 นาย ธีรศักดิ์ ทัศน์เอี่ยม 
8006 นางสาว กันติชา สหนนท์ชัยกุล 
8007 นางสาว วิลาวัลย ์ สกลกิจ 
8008 นาย อชิรพล โมราชาติ 
8009 นางสาว ฐิติมา อนุกูลพาณิชย์ 
8010 นางสาว กชกร สิริรัตนาพิทักษ์ 
8011 นางสาว ธิดาพร ศรีสะเนตร 
8012 นาย พบภูมิ เทพบัณฑิต 
8013 นางสาว สุทธิตา ภาระเวช 
8014 นาย พลากร พุทศกุล 
8015 นาย ธีรภัทร ยลศิริธรรม 
8016 นาย นรภัทร จินาห้อง 
8017 นาย ทศพล พันธุ์รัตน์ 
8018 นางสาว เบญจวรรณ พันธุ์รัตน์ 
8019 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วคํา 
8020 นางสาว ณัฐกานต์ จงประจิต 
8021 นางสาว ศิริพร วิชาราช 
8022 นางสาว จิราพรรณ ชิตวาห์ 
8023 นางสาว สุนทรี โรยสุวรรณ 
8024 นาย กิติศักดิ์ คุ้มแก้ว 
8025 นางสาว โชติรส มั่นใจอารย์ 
8026 นางสาว วรรษวรรณ ธนชัยภิวัฒนกุล 
8027 นางสาว วรรณศิริ กันทะวงษ์ 
8028 นาย เจษดา ส่งแสง 
8029 นางสาว จุฑารัตน์ สิทธิบุญ 
8030 นางสาว ลัลน์ณภัทร นาคธนรังสรรค์ 
8031 นางสาว มลทิรา บุษราคัมกุล 
8032 นางสาว พนิดา ป้อมยุคล 
8033 นาย อมรเศรษฐ์ กาบแก้ว 
8034 นาย ธีรชาญ พ่อศรียา 
8035 นางสาว ปิยมาศ อ่วมเกิด 
8036 นางสาว ชมพู ทองประสิทธิ์ 
8037 นาง สุณัฏฐา ใจมุ่ง 
8038 นางสาว ภัทรวดี ธนกรไพศาล 
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8039 นางสาว ภารดี โพนรัมย์ 
8040 นาย จักรี คําสี 
8041 นางสาว กาญจนา คงภิรมย์ 
8042 นางสาว ขวัญฤดี พรมเชษฐา 
8043 นางสาว นลินี พินเผือก 
8044 นางสาว ชัชรีย ์ อมรเวทย์วิทย์ 
8045 นางสาว ธิดารัตน์ บัวภา 
8046 นางสาว จิราภรณ์ สอนชัยภูมิ 
8047 นางสาว พัชรี ทองขาว 
8048 นางสาว อุษณีย์ ลีจ้อย 
8049 นางสาว นริศรา หวังวิบูลย์กิจ 
8050 นางสาว นัทธมน บ่างกองกูล 
8051 นางสาว สุวรินทร์ จงชาญชัยทรัพย์ 
8052 นาย ภาณุพงษ์ แน่งน้อย 
8053 นางสาว ณัชชา สมเจตนะพันธ์ 
8054 นาย วรเดช ฉัตรกมลกุล 
8055 นางสาว อมรรัตน์ สิงห์ป้อง 
8056 นางสาว เบญจมาภรณ์ เอ่ียมทอง 
8057 นางสาว วันวิสา ตระกูลโชคดี 
8058 นาง รมณพรรณ ขันทอง 
8059 นาย ศุภรัสมิ ์ ขุนทอง 
8060 นางสาว รัตนาวดี วิธวาศิร ิ
8061 นาย คมสันต์ เนินพลับ 
8062 นางสาว พิภัสษร น้ําแก้ว 
8063 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญนํา 
8064 นางสาว ธมลวรรณ บัวหลวง 
8065 นางสาว ร่มฉัตร คุณนาเมือง 
8066 นาย รชานนท์ หวังพิทักษ์ 
8067 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 
8068 นางสาว อัญชนา ชํานิประเสริฐกุล 
8069 นางสาว รัฏฐาภรณ ์ คงแสนคํา 
8070 นางสาว วิมลวรรณ ช้างพันธุ์ 
8071 นางสาว จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร 
8072 นางสาว สําลี สมพรชัยมงคล 
8073 นางสาว จีรนันท์ กันยาบุตร 
8074 นางสาว ธิดารัตน์ เอ้โถ 
8075 นาย กฤษดา รํามะสิทธิ์ 
8076 นาย ประกรรษวัต ทองชุ่ม 
8077 นางสาว สุนิสา อาริยะดิษฐ์ 
8078 นางสาว กนกวรรณ สังข์ศรี 
8079 นางสาว ณิชมน พันประหัศ 
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8080 นางสาว นฤมล รักชื่น 
8081 นางสาว สลิลา ปาตาน 
8082 นาย วรชัย ศรีสงคราม 
8083 นางสาว ปวีณา ตรีเจริญ 
8084 นางสาว ปารวัณ แซ่ลิ่ม 
8085 นาย ศรัณรัชต์ ปวรรณา 
8086 นางสาว ริษดา คูประสิทธิ์ 
8087 นางสาว เด่นนภา นุชพิเรนทร์ 
8088 นางสาว ณัฐพัชร์ ศิลาเวียง 
8089 นางสาว อรวี มีศิริ 
8090 นางสาว พัชรีย์ โพธิ์จันทร์ 
8091 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ 
8092 นางสาว ธนพร สถาปนพิทักษ์กิจ 
8093 นางสาว วรัญญา บุญเกิดกิจการ 
8094 นางสาว อภิญญา ทรงศิริ 
8095 นาย ปฐมพงค์ สงสว่าง 
8096 นางสาว ศศิประภา ชํานาญมะเริง 
8097 นางสาว อารีรัตน์ พิจิตร 
8098 นาย ไพรัช เพ็งเหมือน 
8099 นางสาว นันท์นภัส มาตรา 
8100 นางสาว ฐิตินันท์ สีทับทิม 
8101 นางสาว อัญญดา จันศร 
8102 นางสาว อณิสา พฤฒิวงศ์ 
8103 นางสาว โชติกา ไชยเจริญ 
8104 นางสาว ดุสิตา บูรณ์กุศล 
8105 นางสาว อภิสรา เทียมศิริ 
8106 นางสาว ปัญชลิกา ชันขุนทด 
8107 นางสาว ดุสิตา เทพรักษา 
8108 นาย เฉลิมวุฒิ บุญอินทร์ 
8109 นาย ธนะรัตน์ ชูศักดิ์ 
8110 นาย ฐิติพัฒน์ วีณิน 
8111 นางสาว อมราพร แย้มขจร 
8112 นางสาว ปวัญญา ประชุมภู 
8113 นางสาว มัธณา สืบทับ 
8114 นางสาว สุมิพร คําเข่ือน 
8115 นางสาว ณิชนันท ์ สุตีคา 
8116 นางสาว อรอุมา ทูลคํารักษ์ 
8117 นางสาว ชนากานต์ ภูมิศาสตร์ 
8118 นาย โชคชัย เรี่ยมไทสงค์ 
8119 นางสาว ภวตา พิทยคุณาประโยชน์ 
8120 นางสาว เบญจวรรณ หมื่นพวง 
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8121 นางสาว ชลลดา พยุงพงศ์ 
8122 นางสาว ปิยาพัชร มหาพรหม 
8123 นางสาว สุชัญญ์ญา จําปาทอง 
8124 นางสาว มัณฑนา เทพพิทักษ์ 
8125 นางสาว วรัญญา ฮู้สกุล 
8126 นางสาว ธิติลดา บุพศิริ 
8127 นางสาว สุวนันท์ สุขขี 
8128 นางสาว กชกร บัณฑิตชวลิต 
8129 นางสาว พชรวรรณ หงส์พันธุ์ 
8130 นางสาว พรพิมล ลาลุน 
8131 นางสาว รุณพวาลี บัวบุญ 
8132 นางสาว จันทร์นภา บรรจงวุฒิ 
8133 นางสาว รุสนีย์ วิเชียร 
8134 นางสาว ชุติภัคภิญญา สิทธิวงศ ์
8135 นางสาว ลําใย กาพรัด 
8136 นางสาว ประณิตา เชื้อท้าว 
8137 นางสาว อาภาภรณ์ สังข์สูตร 
8138 นาย จตุพร สาโรจน ์
8139 นางสาว วรรณธณี วิลาวงศ ์
8140 นางสาว จินต์จุฑา ปานนก 
8141 นางสาว สุพัชฑรา เจริญพานิช 
8142 นางสาว นุสสรา ใจสมคม 
8143 นางสาว พัสวี พ่วงศรี 
8144 นางสาว พัชรพรรณ หริมเทพาธิป 
8145 นางสาว สุมาลี ดาราเย็น 
8146 นางสาว ฐิติรัตน์ หงษ์โต 
8147 นางสาว ศิริพร ธรรมปิ่นมงคล 
8148 นางสาว สุดารัตน์ แสงทอง 
8149 นางสาว นิลตา สุขมา 
8150 นางสาว กนกรัชญ์ เปลี่ยนสกุล 
8151 นางสาว จิตติมา เพ็ญบูรณสันติ 
8152 นางสาว จินตนา เพียรดี 
8153 นาย จิณณวัตร มาละดา 
8154 นางสาว พรรณภา นุชเนื่อง 
8155 นางสาว ศรินธร ปุเรชกัง 
8156 นางสาว ลัดดาวรรณ ทราฤทธิ์ 
8157 นางสาว น้ําฝน อินทร์พัตรา 
8158 นาย ติวานนท์ เกตษา 
8159 นางสาว รัชนีวรรณ นาคเครือมี 
8160 นางสาว กัญยาณี ทิพย์มณี 
8161 นางสาว ณภัค ภัทรศิรเมธ 
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8162 นางสาว ภัทรวรรณ ปั้นจาด 
8163 นาย มนัส โต๊ะระเด็น 
8164 นางสาว พรนภา ชิวปรีชา 
8165 นางสาว ณัฎฐา นุชน้อย 
8166 นาย ทองทัศทวี โล้หน ู
8167 นางสาว มาริษา แก้วบํารุง 
8168 นางสาว สหฤทัย ยิ้มสนิท 
8169 นาง พชรมน ชุดเจือจีน 
8170 นาย ไพศาล ตั้งบรรพบุรุษ 
8171 นางสาว ปาตีนิง กาโซ 
8172 นางสาว ณัฎฐณิชา ศรีนุ่นอินทร์ 
8173 นาย ธนภณ ศรีภัทรทีปต์ 
8174 นางสาว เนตรปรีญา เฉลี่ยสมบูรณ์ 
8175 นาย กังสดาล วงอํามาต 
8176 นางสาว วันเพ็ญ ไพศาลสุทธิเดช 
8177 นางสาว ธนัชพร ดินเขต 
8178 นางสาว สมจิตร จันทร์ทัด 
8179 นางสาว อรุณรัตน์ ถาวรธีระ 
8180 นางสาว ศิรินทรา สุทธิประภา 
8181 นางสาว กชกร แซ่อ่ิว 
8182 นางสาว จอมชนา นพคุณ 
8183 นางสาว ประทุมพร อ่อนนอก 
8184 นางสาว สุกัญญา คําแก้ว 
8185 นางสาว ไอรดา เสาร์แก้ว 
8186 นางสาว ดาริณี พ่ึงพัฒน์ 
8187 นางสาว ณัฐนันท ์ ศิริสมบัติ 
8188 นาย สิรวิชญ ์ พันธ์อุดม 
8189 นางสาว สุภาวรรณ จันทวงค์ 
8190 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ หน่อใหม่ 
8191 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เหมือนปิ๋ว 
8192 นางสาว เบญญพร เลิศวิจิตรไพบูลย์ 
8193 นางสาว สุภาวด ี ฦาชา 
8194 นางสาว อุมาพร ปู่ภิรมย์ 
8195 นางสาว สุพิชญา บัวหลวง 
8196 นาง ยุพเรศ สุขกาย 
8197 นางสาว ปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์ 
8198 นางสาว ปิยนุช บัวเจริญ 
8199 นาย โอภาส ว่องวงษ์รักษ์ 
8200 นางสาว ปิยานี เจริญตะคุ 
8201 นางสาว กาญจนาพร ขันธะหัตถ์ 
8202 นางสาว วรวิมล บัลลังทรัพย์ 
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8203 นางสาว ณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว 
8204 นางสาว รัฐภรณ์ สมิเปรม 
8205 นางสาว ชยาภรณ์ มั่นสกุล 
8206 นาย กัจจานะ เกียรติศิริ 
8207 นางสาว ฤดีมาศ ขันทอง 
8208 นางสาว สมัชญา ตันวราโชต ิ
8209 นางสาว พิชญานันท์ แสงอัมพร 
8210 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐภัทร เมธาดําเกิงหิรัญสุข 
8211 นางสาว จิดาภา รวมธรรม 
8212 นางสาว สิริกาญจน์ หัวใจฉ่ํา 

 
ต าแหน่งที่ 09  นักบริหารงานทั่วไป (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

9001 นางสาว ณิชกานต์ เจราหวัง 
9002 นางสาว ณัฐริกา คนใหญ่ 
9003 นางสาว นัทธิรา โยโพธิ ์
9004 นางสาว มณีรัตน์ คงตางาม 
9005 นางสาว เรณ ู เหมทานนท์ 
9006 นางสาว ธารารัตน์ พุ่มเรือนทอง 
9007 นางสาว ประดับพินท์ ถิรเขมกุล 

 
ต าแหน่งที่ 10  นักวิเทศสัมพันธ์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

10001 นาย ชัยพฤกษ์ ภัทรเดชากุล 
10002 นาย ก้องภพ โสมพัฒนะพงษ์ 
10003 นางสาว สาธุการ เกตุแก้ว 
10004 นางสาว กรชนก นภากรวัฒนนนท์ 
10005 นาย เอกรัตน์ ไพบูลย์ธนจิตต์ 
10006 นางสาว ณัฏฐ์ชยา ทิพย์ศร 
10007 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุติกุลวรวิทย์ 
10008 นางสาว พัทธ์ธีรา ถิ่นจะนะ 
10009 นาย จิรพัฒน์ วัชรประภาพงศ์ 
10010 นางสาว ศุภนิตา สมฟั่น 
10011 นาย นนทนันท์ เรืองพานิช 
10012 นางสาว กมลรัตน์ สุขิโต 
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ต าแหน่งที่ 11  นักพัฒนาการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

11001 นางสาว ณัฐภรณ์ อักษรศักดิ์ 
11002 นาง ปกฉัตร ศรีมล 
11003 นางสาว กาญจนา หีนภู 
11004 นางสาว ยศพร นาคสุข 
11005 นางสาว วรางคณา ตันวีระเกษม 
11006 นางสาว ธนวรรณ กาญจโนภาส 
11007 นาย กนกพงศ์ ผ่านคุ้ม 
11008 นางสาว พีรพร โกญจนาท 
11009 นางสาว สุลีกร สุปัน 
11010 นางสาว เบญจวรรณ รักษาพรต 
11011 นาย ปิติเชษฐ์ จิตต์กําแหง 
11012 นางสาว ประภาพรรณ ย่งกี่ 
11013 นาย สุวิทย์ พรมเสน 
11014 นาย พลากร โภชนิกรณ์ 
11015 ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพันธ์ รังสิยาวรานนท์ 
11016 นางสาว ชลัยธร จงวัฒนาโกศล 
11017 นาย สุทธิศักดิ์ สุขสําราญ 
11018 นางสาว วลักษณา ณ น่าน 
11019 นางสาว รัชณก กงนะ 
11020 นางสาว พลอยไพลิน มหาอุดมพร 
11021 นางสาว ทัตพิชา สุขรัตน์ 
11022 นางสาว จริยาพร ควรคํา 
11023 นางสาว ปาณิศา อ่อนดอกไม้ 
11024 นางสาว ปวีณา กลิ่นมาลี 
11025 นาย ธัญยบูรณ์ ชูลาภ 

 
ต าแหน่งที่ 12  นักประชาสัมพันธ์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

12001 นางสาว สุพา เติมชัยเจริญศักดิ์ 
12002 นาย จีรัษติธร มุกดาเพชร 
12003 นางสาว เลิศสิริ สวัสดิภาพ 
12004 นางสาว ชูฮาดา บินกามิตร์ 
12005 นางสาว พิชามญชุ์ พัชรสิรินวกุล 
12006 นาย นิเทศ อยู่เจริญ 
12007 นาย ณัฏฐชัย ศรีมหาทรัพย์ 
12008 นาย ทักษา เพชรสมัย 
12009 นางสาว วรรณวิศา โสภาคะยัง 
12010 นาย ณัฐภัทร ยุกติวัฒนเมธ 



เอกสารแนบท้าย 1 

หน้า 14 / 19 

 

12011 นางสาว มณฑนา หุ่นจินดา 
12012 นางสาว รุ่งอรุณ เล็กรูจี 
12013 นางสาว พิมพ์พิศา กลมสูงเนิน 
12014 นาย ภัทรชนก อ่ิมศิลป์ 
12015 นางสาว วราภรณ์ วิบูลย์พงษ์ 
12016 นาง นันทยา ธรรมศิรินทร์ 
12017 นางสาว เพ็ญนภา ทุมมี 
12018 นางสาว กวิสรา อุดมผล 
12019 นางสาว จิดาภา สุธานนท์ 
12020 นางสาว อสมา ธิติปรีชา 
12021 นางสาว พิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร 
12022 นางสาว เรณ ู แก้วสถิตย์ 
12023 นางสาว ชาลิสา จิตรพสุธรรม 
12024 นาย พูนศักดิ์ บุญถนอม 
12025 นางสาว กชกร คํากลั่น 
12026 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ 
12027 นางสาว ชามายา สุวรรณสิงห์ 
12028 นางสาว อารีรัตน์ แท่นสุวรรณ 
12029 นางสาว รัชนีกร สอสูงเนิน 
12030 นางสาว กรวีย์ สุดธง 
12031 นางสาว เจนจิรา ใบแบน 
12032 นาย ธนพล หอมสุวรรณ 
12033 นาย ภูวดล การเกตุ 
12034 นางสาว ธาริณี สุภาพกุลนที 
12035 นางสาว วิจิตราภรณ์ สงวนชิต 
12036 นาย พัทธนันท์ เลิศเจริญสมบัติ 
12037 นางสาว จินดาวีร์ น้อยคล้าย 
12038 นาย เกียรติพงษ์ รอดเจริญ 
12039 นาย ชนาธิป เกิดโพชา 
12040 นาย จีระศักดิ์ ถนัดค้า 

 
ต าแหน่งที่ 13  นักคอมพิวเตอร์ (Programmer) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

13001 นางสาว รุ่งทิตยา คําพิลา 
13002 นางสาว ภัทรภร นุ่นสังข ์
13003 นางสาว ณัฐชยา อุทิตสาร 
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ต าแหน่งที่ 14  นักคอมพิวเตอร์ (IT Server Administrator / IT Support) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

14001 นาย พงศกร ศรีแสงฉาย 
14002 นาย ขวัญชัย ใจมุ่ง 
14003 นางสาว ชุติกาญจน์ ปิ่นทอง 
14004 นาย ยุทธพงษ์ พุกอาษา 
14005 นาย ปัฐพงษ์ ทองซุ้ย 
14006 นาย เมธาสิทธิ์ อภิสกุลโรจน์ 
14007 นางสาว ปริญญาพร นางาม 
14008 นางสาว ชุลีพร ชาติดี 
14009 นาย จารุพัฒน์ เทียนคํา 
14010 นางสาว เสาวรส จงธวัชชัย 
14011 นาย วิธาน ใจตรง 
14012 นาย ภานุมาศ พิมภักดี 

 
ต าแหน่งที่ 15  วิศวกร 
ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
ต าแหน่งที่ 16  สถาปนิก 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

16001 นางสาว แก้วกนก สุดจริง 
16002 นาย เทอดพงศ์ บุญพันธ์ 
16003 นาย พิทักษ์ ทนาบุตร 
16004 นางสาว สุรีย์ลักษณ์ ธินา 

 

ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท 
ต าแหน่งที่ 17  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

17001 นางสาว สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์ 
17002 นางสาว สุรัสวด ี เส็จกิจ 
17003 นางสาว ระชา ทับทิม 
17004 นางสาว ณัฏฐณิชา ตระการจินดานนท์ 
17005 นางสาว เพ็ญบุญญา บุณยเลขา 

ระดับปริญญาโท 
ต าแหน่งที่ 18  อาจารย์มัธยม (ด้านคอมพิวเตอร์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

18001 นางสาว เกศินี ชาลีพร 
18002 นาย ศิรวิทย์ พุ้ยน้อย 
18003 นาย กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ 
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18004 นางสาว ธีรภรณ์ ล้อมสุขา 
 
ต าแหน่งที่ 19  นักบริการการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

19001 นางสาว วัชรพรรณ วังนันท์ 
19002 นาย ปิยะ มูลจิต 
19003 นางสาว บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์ 
19004 นางสาว พัชรินทร์ ไวยลิยา 
19005 นางสาว นภัสวรรณ พรหมอุปถัมภ์ 
19006 นางสาว จุรีรัตน์ กองเป้า 
19007 นางสาว เพ็ญมนัส ระยับพันธุ์ 
19008 นางสาว เพชราภรณ์ เฮมกลาง 
19009 นางสาว สุชานันท์ เกิดผล 
19010 นาย เศรนี แก้วชะฎา 
19011 นาย ณรงค์ชัย วิเศษรักสกุล 
19012 นางสาว ศิวิภา คําลอย 
19013 นาย จักรกริช แสนเดช 
19014 นางสาว ฉัตรสุดา สุวรรณจตุพร 
19015 นางสาว บุษบา มะลา 
19016 นางสาว กันยรัตน์ สอนคง 
19017 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง 
19018 นางสาว บุศรา ศรีเปารยะ 
19019 นาย พุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร 
19020 นางสาว ภัทรพร ภู่เจริญ 
19021 นางสาว ณัฐนรัี โค้ววรรณศรี 
19022 นางสาว สุกฤตา อชะเมตรา 
19023 นางสาว กัญญาภัค ศรีสุข 
19024 นางสาว สุวราภรณ์ น้อยน้ําคํา 
19025 นางสาว ดวงฤดี พรมขวัญ 
19026 นางสาว ธัญนรี เนียมหอม 
19027 นาย จิรยุสภัทร พันธ์ทวิพฤกษ์ 
19028 นางสาว สุภชา นารายพิทักษ์ 
19029 นางสาว กมลวรรณ เที่ยงตรง 
19030 นาย กูณฑ์ กลับแสง 
19031 นางสาว อรกัญญา อติชัยเมทิกา 
19032 นางสาว เสาวรีย์ อรุณรัตนวงศ์ 
19033 นาย อานนท์ พงษ์ใหญ่ 
19034 นาง ปัญญวร ไพรัช 
19035 นางสาว วัชรวลัย ตุงคะบูรณะ 
19036 นางสาว ภัสราภรณ์ ศรีอาจนันทโชติ 
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19037 นางสาว กานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง 
19038 นาย ชยภัทร ประจวบมอญ 
19039 นางสาว ชุติมา สีสุกใส 
19040 นาง สา จิ๋วประดิษฐ์กุล 
19041 นางสาว ปวิชญา รัตนวงศ์รพี 
19042 นางสาว ปพิชญา รัตนวงศ์รพี 

 
ต าแหน่งที่ 20  นักวิเทศสัมพันธ์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

20001 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย์ 
20002 นางสาว ชนิษฐา จริตงาม 
20003 นาย ซาหิดี หะยาราแม 
20004 นางสาว ชินากานต์ เกษรพรหม 
20005 นางสาว ชุติมา ชาตะรัตน์ 

 
ต าแหน่งที่ 21  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

21001 สิบเอก ณัฐกร ดอนแก้วภู่ 
21002 นางสาว ธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล 
21003 นาย นคร บุญน้อย 
21004 นางสาว เบญจพรรณ อ่ินแก้ว 
21005 นางสาว วิศนีย์ ดังจะดี 
21006 นางสาว เมธาวี โสรเนตร 
21007 นางสาว จรินทร์ มีแสง 
21008 นางสาว วรรณา การเฉื่อยเฉิน 
21009 นาย ธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์ 
21010 นางสาว สุธาทิพย์ ตรีสิน 
21011 นางสาว ปัญจพร จั่นชาวนา 
21012 นางสาว ศิรินรี สุพรรณสมพร 
21013 นาง ธัญมัย ทรงอธิกมาศ 
21014 นาย ยุทธชัย มากผล 
21015 นางสาว ฉัฐภรณ์ โสมสุข 
21016 นาย สุภงช ์ ไชยวงศ ์
21017 นางสาว ธมลวรรณ อยู่เจริญ 
21018 นางสาว กัญจนภรณ์ ธงทอง 
21019 นางสาว จันทกานต์ สถาพรวจนา 
21020 นางสาว ชัญญา ชาตพิทยากุล 
21021 นาย อานนท์ ทองซาว 
21022 นางสาว รุ่งนภา เรืองศริยานนท์ 
21023 นางสาว เฉลิมพร ปัญจาสุธารส 
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21024 นางสาว จิรานัท อบเชย 
21025 นาย มารุต พวงสุดรัก 
21026 นางสาว สุนิสา แดงอํา 
21027 นางสาว ปริตภา รุ่งเรืองกุล 
21028 นาง วิจิตรา ประสาทแก้ว 
21029 นางสาว กนกพร จูปราง 
21030 นาย ชาญชัย ตรีเพชร 
21031 นาง ราตรี มีสมบัติ 
21032 นางสาว ภาวิณี ธีรวุฒ ิ

 
ต าแหน่งที่ 22  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาสมรรถนะอาจารย์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

22001 นางสาว สุกัญญา ภารตรัตน์ 
22002 นาย นิสสรณ ์ บําเพ็ญ 
22003 นาย ณัฐวุฒิ คุ้มทอง 
22004 นางสาว วีนา โชติช่วง 
22005 นาย รัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน 
22006 นาย จิระวัฒน์ วัฒนะกูลอิทธิ 
22007 นางสาว ปิยะดา พุฒสุด 
22008 นางสาว นภาพร สีทา 
22009 นางสาว กนิษฐิกา โปษกานนท์ 
22010 นางสาว ธนาภรณ์ เนียมกลั่น 
22011 นาย การุณย์ สุวรรณมาตร์ 
22012 นางสาว ประกายดาว แก้วชัยเถร 
22013 นางสาว ธัญญาพร เจียศิริพันธ์ 

 
ต าแหน่งที่ 23  นักคอมพิวเตอร์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

23001 นาย เจษฎา เชาวนะกิจ 
23002 นางสาว ปทุม วัฒนพรพรหม 

 
ต าแหน่งที่ 24  นักบรรณสารสนเทศ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

24001 นางสาว แพรวพรรณ มุขจร 
24002 นาย ยุทธนา เสมอจิตร 
24003 นางสาว รัชกรณ ์ ศรีบุญเที่ยง 
24004 นางสาว อริศรา หะยีเด 
24005 นางสาว เมวิสา ดํารงพิริยกิจ 
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ต าแหน่งที่ 25  นักฝึกอบรมและการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

25001 นางสาว วรรนิสา หนูช่วย 
25002 นาย กันตภณ จันทร์สว่าง 
25003 นางสาว วราภรณ์ ศิริภากรชัย 
25004 นาย อาทิตย์ จิตเย็น 

 
ต าแหน่งที่ 26  นักจัดการตรวจติดตามและประเมินผล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

26001 นางสาว วิวรรธนา สุวรรณพงษ์ 
26002 นาง อรพรรณ ฉมังหัตถพงศ์ 
26003 นางสาว นิศารัตน์ พงษ์ประสิทธิ์ 
26004 นาย ธนะเดช ชาญกลราวี 
26005 นาย จาตุรณค์ จันทร์ประภา 
26006 นาย ทวีสุข บุตรฉ่ํา 
26007 นาย พสธร ปัญญาวงศ์งาม 

 
ต าแหน่งที่ 27  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

27001 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภาว ี จันทรัตน์ 
27002 นางสาว ธนพร ราชลี 
27003 นางสาว รัชฎาพร พุทธิศาวงศ์ 
27004 นางสาว ศศิพิมล สวัสดิ์ซิตัง 
27005 นางสาว ภัทรินทร์ ปลั่งสกุล 
27006 นางสาว กัญญาพัชร ลํายอง 
27007 นางสาว วนัญญา รู้ทวีผล 
27008 นางสาว กันทิมา จิตจักร 
27009 นางสาว นูรีน สุนทรพงษ์ 
27010 นาย พงศกร เตชะกิจวิบูลย์ 
27011 นาย สุรัญ ชินพัฒนวานิช 
27012 นางสาว ดาริกา เอ่ียมจรูญ 
27013 นางสาว สุรีย์มาศ จักรพล 
27014 นางสาว สญาพร พร้อมมา 
27015 นางสาว วันนิสา ไม้สูงดี 
27016 นางสาว วันรัตน์ เจ๊ะมะ 
27017 นาย ธนกฤช อมรมหพรรณ 

 


