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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 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้า 
ต าแหน่งที่ 2 แนวคิด IoT ความรู้เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า ระบบ Solar Cell และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
ต าแหน่งที่ 3 แนวคิด IoT ความรู้เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า ระบบ Solar Cell และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ต าแหน่งที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ ในด้านเครื่องกล ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ต าแหน่งที่ 5 การซ่อม สร้าง ดัดแปลงวัสดุและอุปกรณ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ และระบบสาธารณูปโภค 
ต าแหน่งที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต าแหน่งที่ 7 มาตรฐานสากลการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณในวิชาชีพ  การประเมินความเสี่ยง 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
ต าแหน่งที่ 8   การเขียนโครงการ การจัดอบรมสัมมนา การบริหารคุณภาพโดยรวม ทักษะส่วนบุคคล  
ต าแหน่งที่ 9 คําศัพท์เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ การเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ ชื่อพืช ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ต าแหน่งที่ 10 Outcomes-Based Education ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตร 
ต าแหน่งที่ 11 Outcomes-Based Education ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับต่างๆ การบริหารหลักสูตร 
ต าแหน่งที่ 12 หลักการและกระบวนการการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น 
ต าแหน่งที่ 13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
ต าแหน่งที่ 14 เทคนิคด้านวิศวกรรม ทฤษฎีโครงสร้าง 
ต าแหน่งที่ 15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และ
ประกาศกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

ต าแหน่งที่ 16 การออกแบบและวางระบบบัญชี การตรวจสอบทางบัญชี วงจรการบัญชี โปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชี นักบัญชียุคใหม่ การเรียนการสอนแบบ micro-credentials 

ต าแหน่งที่ 17 ทักษะในการทําปฏิบัติการเคมีและความปลอดภัย เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบสมบัติ
ของพอลิเมอร์ (DSC, TGA, DMA, Universal Testing Machine, RPA, Particle Size 
Analyzer, GPC และเครื่องมือผสมข้ึนรูปพอลิเมอร์)  

ต าแหน่งที่ 18 การจัดกิจกรรม การเขียนโครงการ การสรุปผลการสํารวจข้อมูล โครงการ ชิม ช้อป ใช้ 
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ต าแหน่งที่ 19 แนวคิดเรื่อง Entrepreneurial University คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีมีต่อวิชาชีพ 
ต าแหน่งที่ 20 ขั้นตอนและความสําคัญของกระบวนการจัดการตรวจติดตาม การติดตาม การประเมินผล   
ต าแหน่งที่ 21 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า แรงดันและกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัด คลื่นความถี่ ระบบ

ไฟฟ้ากําลัง เซลล์แสงอาทิตย์ 
ต าแหน่งที่ 22 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ 
ต าแหน่งที่ 23 ข้อเสนอโครงการ การบริหารความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้  
ต าแหน่งที่ 24 แนวคิด Outcomes-Based Education นวัตกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
ต าแหน่งที่ 25 แนวคิด Outcomes-Based Education นวัตกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
ต าแหน่งที่ 26 แนวคิด Outcomes-Based Education บทบาทของอาจารย์ การวัดและประเมินผล 
ต าแหน่งที่ 27 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัยโดย

รัฐบาล นโยบายที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและระดับโลก 
ต าแหน่งที่ 28 การเตรียมสารเคมี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ การเจริญเติบโตของสาหร่าย 
 

วิชาความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ (30 คะแนน) 
- สามารถจับประเด็นจากบทความที่กําหนดให้ เรียบเรียงและสรุปโดยใช้ภาษาที่กระชับและมีเนื้อหา  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  
(ด้านโทรศัพท์) 

1001 - 1003 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิค  
(ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 

2001 - 2010 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
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เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

ต าแหน่งที่ 3 นายช่างเทคนิค  
(ด้านไฟฟ้า-เครื่องกล) 

3001 - 3007 CB 2404 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 4 นายช่างเทคนิค  
(ด้านเครื่องกล-ไฟฟ้า-ระบบอัตโนมัติ) 

4001 - 4004 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิค  
(ด้านเครื่องกล-ไฟฟ้า) 

5001 - 5006 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 6 นักบริหารงานบุคคล 6001 – 6072 CB 2403 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 
6073 - 6112 CB 2404 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 7 ผู้ตรวจสอบภายใน 7001 - 7012 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 8 นักบริหารงานทั่วไป 
8001 - 8072 CB 2407 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 
8073 - 8132 CB 2408 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 9 นักวิชาการเกษตร 9001 - 9017 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 10 นักพัฒนาการศึกษา  
(คณะครุศาสตร์ฯ) 

10001 - 10039 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 11 
นักพัฒนาการศึกษา  

(สนง.พัฒนาการศึกษาฯ) 
11001 – 11079 CB 2501 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 12 นักคอมพิวเตอร์ (Programmer) 12001 - 12006 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 13 นักคอมพิวเตอร์

(Admin/Support) 
13001-13021 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 14 วิศวกร (ด้านโยธา) 14001 CB 2501 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 15 นักพัสดุ 15001 – 15077 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 16 นักบัญชี 16001 - 16013 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
ต าแหน่งที่ 17 นักวิทยาศาสตร์ 17001 – 17042 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 18 นักบรรณสารสนเทศ 18001 – 18019 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 19 นักบริการการศึกษา 19001 – 19077 CB 2607 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 
ต าแหน่งที่ 20 นักจัดการตรวจติดตามและ

ประเมินผล 
20001 – 20008 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 21 วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) 21001 – 21002 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 22 นักวิเทศสัมพันธ์ 22001 – 22013 CB 2507 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

ต าแหน่งที่ 23 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง
ธุรกิจ 

23001 – 23012 CB 2408 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 24 นักพัฒนาการศึกษา (ราชบุรี) 24001 – 24024 CB 2506 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 
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เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

ต าแหน่งที่ 25 นักพัฒนาการศึกษา  
(ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) 

25001 - 25055 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 26 นักพัฒนาการศึกษา  
(ด้านนโยบายและแผน) 

26001 – 26025 CB 2404 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 

ต าแหน่งที่ 27 ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิจัยนโยบาย) 27001 – 27004 CB 2602 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 

ต าแหน่งที่ 28 ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัยสาหรา่ย) 28001 - 28008 CB 2505 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 5 

 

หมายเหตุ – ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค วิศวกร และนักวิชาการเกษตร  อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณ และอุปกรณ์
การเขียนแบบได้ 

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

1. ปากกาสีน้ าเงิน 
2. น้ํายาลบคําผิด 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคข้อเขียน 
เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

ระดับ ปวส. 
ต าแหน่งที่ 01 นายช่างเทคนิค (ด้านโทรศัพท์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

1001 นาย สถาพร ริสยาม 
1002 นาย อรรถพล ศรีบัวลา 
1003 นาย รัตนภูม ิ นิลพันธ์ 

 

ระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งที่ 02 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

2001 นาย เนติกร ทาเวียง 
2002 นาย ไพวัลย์ ภูมิกาศ 
2003 นาย ยงยุทธ แจ่มเสียง 
2004 นาย อภิวัฒน์ พลศักดิ์ 
2005 นาย ประเสริฐโชค บุศย์ประจง 
2006 นาย ธนพงษ์ สัมพันธมาศ 
2007 นาย กิตติ ประทุมสาย 
2008 นาย ณัฐธมรรษ แท้สูงเนิน 
2009 นางสาว ผ่องรําไพ ปิ่นกระจาย 
2010 นาย พรมรินทร์ ถินราช 

 

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

3001 นาย รังสรรค์ สุขสําราญ 
3002 นาย บุญญรัตน์ รอดเรืองเดช 
3003 นาย ภักด ี พาศิริ 
3004 นาย ภูริณัฐ ศรีวิบูลย์ 
3005 นาย ทักษิณ ฝาดสูงเนิน 
3006 นาย ประกาศิต ภูมิภักดิ์ 
3007 นาย วีระศักดิ์ ช้างเจริญ 

 

ต าแหน่งที่ 04 นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล – ไฟฟ้า – ระบบอัตโนมัติ) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

4001 นาย มนูเชษฐ์ ทรัพย์อาภารัตน์ 
4002 นาย อภิสิทธิ์ สีหานู 
4003 นาย ฐิติพงศ์ จิรานุวัฒน์วงศ์ 
4004 นาย ชวัลกร เทียมประเสริฐ 



เอกสารแนบท้าย 1 

หน้า 6 / 28 

 

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

5001 นาย ศราวุธ พัฒตาแหวน 
5002 นางสาว ณัฐนิชาช์ พัชรสิรินวกุล 
5003 นาย นนทพัทธ์ ธนกรดิษฐ์ 
5004 นาย ธนพล โตสุรัตน์ 
5005 นาย กิตติพงศ์ วงศ์ปรีชาธรรม 
5006 นาย พยุง ตุ้มนิ่ม 

 
ต าแหน่งที่ 06 นักบริหารงานบุคคล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

6001 นาย ธนวัฒน ์ หมื่นศรี 
6002 นางสาว ณัฏฐิกา แข็งขัน 
6003 นาง กรรณิกา เนาว์วิลาศ 
6004 นางสาว วรรณา พุ่มพิพัฒน์ 
6005 นาย ทศพล มือทอง 
6006 นางสาว ณิชาพร เพ่ิมพูล 
6007 นาย จตุรงค์ ชะวาลา 
6008 นาง สาริศา ทับทอง 
6009 นาย สิทธิศักดิ์ แก้วธรรมานุกูล 
6010 นาย ณฐกร สาระรัมย์ 
6011 นางสาว ประภัสสร ประทุมมา 
6012 นางสาว ปาณิสรา ชูแสง 
6013 นางสาว ธนาภรณ์ เกษหอม 
6014 นางสาว ชุตินธร อมาตยานนท์ 
6015 นางสาว อนุศรา ศรีประจันทร์ 
6016 นางสาว วรรณกร จั่นพา 
6017 นางสาว โชติรส มั่นใจอารย์ 
6018 นางสาว ธนัญญา เผื่อนอาษา 
6019 นางสาว บุณยาพร กัลยาณโสธร 
6020 นางสาว อรวรรณ บุญสอน 
6021 นางสาว อรวรรณ ทองหล่อ 
6022 นาย ภาณุวัฒน์ พรหมทัศน์ 
6023 นางสาว ธันยากร หาญสุวรรณ 
6024 นางสาว กชนิภา มั่นสัมฤทธิ์ 
6025 นาย กฤษดา มณีพราว 
6026 นางสาว กัณฐมณี รษบุตร 
6027 นางสาว ฐิติมา ยอดรัตน์ 
6028 นางสาว เรณ ู แก้วสถิตย์ 
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6029 นาย สิทธัตถ ์ ไชยวิศิษฏ์ 
6030 นาย สุพัฒน์ กาใจ 
6031 นาย ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ 
6032 นาย อะนัส อามินเซ็น 
6033 นางสาว ศิรดา มณีรจนา 
6034 นางสาว ศรันญา พิมพ์สอน 
6035 นางสาว เสาวลักษณ์ อยู่สุข 
6036 สิบเอก กิตติ์พิพัชร์ วงค์เจริญ 
6037 นางสาว ชุติกา พรหมสว่างศิลป์ 
6038 นางสาว อาณดา พ่วงพลับ 
6039 นางสาว วัชราพร นวลจันทร์ 
6040 นางสาว จารุพร พลอยไทย 
6041 นาย อภิชาติ พันนะราช 
6042 นางสาว กาญจนา อ่อนนิ่ม 
6043 นาย ธนภทร กิติไกรเลิศ 
6044 นาย ปณิธาน ชูแก้ว 
6045 นางสาว วรรณนภา สง่าเขียว 
6046 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีมะพลับ 
6047 นาย กฤษณพงศ์ ศรีวงศ์ราช 
6048 นาย อภิชาติ วันลักษณ์ 
6049 นางสาว วรางคณา อุบลสุวรรณ 
6050 นางสาว ปิยธิดา โพธิ์ไทร 
6051 นางสาว ปัทมาวรรณ ธรรมมา 
6052 นางสาว ธิดา โชตินวนนท ์
6053 นางสาว ธมลวรรณ สร้อยนาค 
6054 นางสาว มุกดา มานะมุติ 
6055 นางสาว สิริกานดา พูลสวัสดิ์ 
6056 นาย อุเทน บ้านกล้วย 
6057 นาง พัชรียา เจริญอภิพล 
6058 นาย สมประสงค์ ปิ่นแก้ว 
6059 นางสาว สุพัชา พงษ์ฉัตร 
6060 นาย เจตริน เชยประเสริฐ 
6061 นาย ชัยณรงค์ มะหารักษ์ 
6062 นางสาว วันเพ็ญ กริ่งกระจ่าง 
6063 นางสาว ศิริฤทัย ทาหว่างกัน 
6064 นางสาว ธันยพร บุญรักษ์ 
6065 นาย กฤตานน โชคอนันต์วณิชย์ 
6066 นางสาว วนิดา สินสว่าง 
6067 นางสาว กมลวรรณ มหันตเกียรติ 
6068 นาง กฤษณา อนันตพฤทธิ์ 
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6069 นางสาว มยุรี อินทร์จํานงค์ 
6070 นางสาว อรจิรา ดีประหลาด 
6071 นางสาว อนัญพร สิริพิทักษ์วรคูณ 
6072 นางสาว ศิรินรักษ์ ฉิมน้อย 
6073 นาย นครินทร์ พวงภู่ 
6074 นาย ทนงศักดิ์ นาดี 
6075 นางสาว สุธารัตน์ แย้มพงษ์ 
6076 นางสาว ลัดดา พุ่มเรือง 
6077 นางสาว ศุภาพร ใจสิงห์ 
6078 นางสาว รัชนีวรรณ นาคเครือมี 
6079 นางสาว วรานิษฐ์ ศิริพรอมาตย์ 
6080 นางสาว เบญจพร ศรีสุข 
6081 นางสาว สุธัญญา เพ็งภักดี 
6082 นาย ธนบัตร เฮงพัฒนาพงศ์ 
6083 นาย อธิรัฐ หวังภุชเคนทร์ 
6084 นางสาว ก่อสุข แก้วประภาค 
6085 นางสาว เกษรินชณ์ พันธ์อุดม 
6086 นางสาว แสงระวี จันทาคีรี 
6087 นาย สิทธินนท์ เชื้อผู้ดี 
6088 นางสาว อชิรญา พรมใบเงิน 
6089 นางสาว พิมลนาฏ เหลืองสิริพาณิช 
6090 นางสาว ณัฐพร คํารังษี 
6091 นางสาว กมลชนก นิรัติศัยวรกุล 
6092 นางสาว พรพิมล อินทรัตน์ 
6093 นางสาว ตรีวริญญ์ จุฑาชีวนันท์ 
6094 นางสาว ศศิธร ลิ้มทองคํา 
6095 นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิกรคานนท์ 
6096 นาย อภินันท์ ไวยศิลป์ 
6097 นางสาว นลินี พินเผือก 
6098 นางสาว สุจิตรา สงวนศิลป์ 
6099 นาย นวพล โมครัตน์ 
6100 นางสาว กิตติยาภา เจียมทอง 
6101 นางสาว พรพิมล โทรจันทร์ 
6102 นางสาว สุกัญญา รัตนวัน 
6103 นางสาว เพชรินทร์ เถื่อนแก้ว 
6104 นาย อภิเชษฐ ฉิมศิริ 
6105 นางสาว พิชญานันท์ แสงอัมพร 
6106 นางสาว พิมวดี โม้ใบ 
6107 นางสาว พรรณปพร สะอาดเอ่ียม 
6108 นางสาว นิโลบล ศิริปรีชารัตน์ 
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6109 นางสาว บงกชชนก จันทร์ทองสุข 
6110 นางสาว ปาริชาติ จิตมณีธรรม 
6111 นางสาว นิตยา ผ่องแผ้ว 
6112 นางสาว อุมาพร รุ่งเรือง 

 
ต าแหน่งที่ 07 ผู้ตรวจสอบภายใน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

7001 นาย ฉัตรพล ขวัญบัว 
7002 นางสาว อมรรัตน์ นาไพศาล 
7003 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ อินธิยาย 
7004 นางสาว รัชนี สุขศรีเพ็ง 
7005 นางสาว วนิดา ผางน้ําคํา 
7006 นาย ชนสิทธิ ์ ล่องพานิช 
7007 นางสาว สิริภัทรา ชูสุวรรณ 
7008 นางสาว อาริสา พวงสุข 
7009 นางสาว ปาริชาติ เลี้ยงเพ็ชร 
7010 นาย ศุภชัย สิทธิชาติบูรณะ 
7011 นาย พูนลาภ เชื้อพูน 
7012 นางสาว อริษา ประเสริฐซื่อ 

 
ต าแหน่งที่ 08  นักบริหารงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

8001 นางสาว พัสตราภรณ์ สุขเจริญ 
8002 นางสาว มาริสา ปัญจาศิริ 
8003 นางสาว ประภารัตน์ ฟักแฟง 
8004 นางสาว สุพรรณษา คํานึงเชิดชูชัย 
8005 นางสาว กนกฉัตร บูรณะศิริ 
8006 นาย ณัฐวุฒิ คําใจ 
8007 นางสาว ไอรินลดา สีมาพล 
8008 นางสาว อัจฉราพรรณ เพ็งลุน 
8009 นางสาว เสาวลักษณ์ โสภา 
8010 นาย นิมิตร จันทร์คุ้ม 
8011 นาย วราฤทธิ์ เพ่ิมไพศาลสกุล 
8012 นาย ปวริศ เพ็ชรรัตน์ 
8013 นางสาว มัศยา ฐานวิเศษ 
8014 นางสาว ปวิตรา ปุราวัฒนากุล 
8015 นางสาว เพ็ญธิดา ฟักบางยุง 
8016 นางสาว ภัทธิยา โพธิ์แดง 
8017 นางสาว ภิณญดา จันทรเกิดกุล 
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8018 นางสาว มัตติกา อินทร์ดํา 
8019 นาย กัณฒิณัณท์ ทองศศิณัฎฐ์ 
8020 นางสาว จรรยาพิณท์ ชมกลิ่น 
8021 นางสาว สุมนรัตน์ โพธิ์อบ 
8022 นาย สุภชัย ชาติภูวภัทร 
8023 นางสาว ภาชิน ี จันทรธาดา 
8024 นางสาว วราลักษณ์ สว่างวงศ์ 
8025 นาย กิตติพศ เพ่งผล 
8026 นาย บุดดา ชอบทําดี 
8027 นาย เอกรัฐ เอกทรัพย์ 
8028 นาย วีรพงษ์ ลิขิตดํารงเกียรติ 
8029 นางสาว รักชนก ขันเงิน 
8030 นางสาว วรรณธณี วิลาวงศ ์
8031 นางสาว เกวลี ถาวรศักดิ์ 
8032 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี 
8033 นางสาว นริศรา โทปุรินทร์ 
8034 นางสาว ณัฎฐา นุชน้อย 
8035 นางสาว นริศรา ทรัพย์ศรี 
8036 นางสาว ธนิษฐา เฉลิมแสน 
8037 นางสาว ศศิวิมล ชุมทอง 
8038 นาย ปณต วิริยะเอกกูล 
8039 นางสาว วิภา คําสิงห์ 
8040 นางสาว นันทิชาพัฒน์ ชาปู่ 
8041 นางสาว พิชญา ภัทราพรรุ่งเรือง 
8042 นางสาว ชญาน์ทิพย์ พรหมรักษ์ 
8043 นางสาว รุ่งฤดี มากหลาย 
8044 นาย ธนพล คําล้ําเลิศ 
8045 นาย วิเชษฐ์ ล้ําประเสริฐเลิศ 
8046 นางสาว ศิริวรรณ รักษาธรรม 
8047 นาย ดุลเสรี เฉลิมศรี 
8048 นางสาว นันท์นภัส กุลศักดิ์ธนาศิริ 
8049 นางสาว จริยา แสงเพ็ชร 
8050 นางสาว สุมาลี ปินตาคํา 
8051 นาง รมณพรรณ ขันทอง 
8052 นาย ภูริลาภ สุวรรณรอ 
8053 นางสาว ชลธิชา เถาธรรมสถิตย์ 
8054 นาย วิบูลย์ ตันเปี่ยมทรัพย์ 
8055 นางสาว มัณญชยา การะสุข 
8056 นางสาว นารา ตันเอี่ยม 
8057 นางสาว วริศรา บุญมา 
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8058 นางสาว ณัฏฐญา ศรีศิริ 
8059 นางสาว อัญชญา สวัสด ี
8060 นางสาว ศศิธร เชียงภูกอ 
8061 นางสาว พัชสนันท์ ชัยเวชรังษี 
8062 นางสาว กนกภรณ์ ดวงดัน 
8063 นางสาว อาทิตยา สุขรื่น 
8064 นางสาว ชนากานต์ ภูมิศาสตร์ 
8065 นางสาว ระพีพร ไชยและ 
8066 นาย สัญชัย ร้อยกล้า 
8067 นางสาว ฐิติกิตติ์ คงเอียด 
8068 นางสาว วรวัลย ์ ลิขิต 
8069 นางสาว น้ําฝน อินทร์พัตรา 
8070 นางสาว ปุญชิดา ฉิมพาลี 
8071 นางสาว สุภัสสรา คําแก้ว 
8072 นางสาว ธนนันท์ เก้าเอ้ียน 
8073 นางสาว ลภัสดา แจ่มแจ้ง 
8074 นางสาว ณัฐนิษฐ์ษา ฉิมพาลี 
8075 นางสาว เจนจิรา พงษ์วิเศษ 
8076 นาย สหภาพ ลิ้มสมณะกุล 
8077 นาย นพพร หอมไม่หาย 
8078 นางสาว อารียา สิงห์เถื่อน 
8079 นาง เกศนี สุขศรีสมบูรณ์ 
8080 นางสาว ปิยมาศ อ่วมเกิด 
8081 นางสาว วิสุดา บุญภา 
8082 นางสาว ทัตพิชา สุขพุ่ม 
8083 นางสาว สุภาพร บุญวานิช 
8084 นางสาว รินทร์วรกานต์ มัลลิกะมาลย์ 
8085 นางสาว จิราภรณ์ ขันธ์เดช 
8086 นางสาว สิริลดา กลิ่นอุไทย 
8087 นางสาว จีรพร เอกคช 
8088 นางสาว อุษณีย์ โมสิกะ 
8089 นางสาว กัลยา ปกป้อง 
8090 นางสาว ขนิษฐา อับดุลกะเด 
8091 นางสาว จารุวรรณ์ สุขเสริม 
8092 นางสาว สุภาวด ี ฦาชา 
8093 นาง ยุพเรศ สุขกาย 
8094 นางสาว วิชชุดา ศิริกุล 
8095 นาย ฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศิลป์ 
8096 นาย สราวุธ มะหลี 
8097 นางสาว ธันยา แสงเพชร 
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8098 นางสาว กาญจนา ชาติเจริญ 
8099 นางสาว พิชญ์สินี ไร่สูงเนิน 
8100 นางสาว อคิราห์ คําวัง 
8101 นางสาว กุลธิดา เผือกเอม 
8102 นางสาว นางสาวอริยา เลิศธนาภรณ์ 
8103 นางสาว สาวินันท์ คาลเคน 
8104 นาย อนุชิต ชมภูนิมิตร 
8105 นางสาว สุทธิดา แก้ววิเศษ 
8106 นางสาว พัชรพรรณ หริมเทพาธิป 
8107 นางสาว จันทนี พิมพา 
8108 นาย ศิริวัฒน์ เมฆแช่ม 
8109 นางสาว บุษยมาส ลิ่มเจริญ 
8110 นาย ฐิตพัฒน์ คณากรไพบูลย์ 
8111 นางสาว ดาริณี พ่ึงพัฒน์ 
8112 นางสาว ประไพ จําปาทอง 
8113 นางสาว ปวีณา สัจจาแก้ว 
8114 นาย ณัฐภูม ิ นวลแก้ว 
8115 นางสาว ดวงเนตร อาลี 
8116 นางสาว พิชญาภัค แสงมุกดา 
8117 นางสาว โชติกา หวานใจ 
8118 นางสาว มลฐิฌา หมู่สกุล 
8119 นางสาว จิราพร โสมแก้ว 
8120 นางสาว ชนัฎ แสงมณี 
8121 นางสาว ปานกนก เพ็งแจ่ม 
8122 นางสาว ณัฐณิชา พงศ์พฤติ 
8123 นาย ติวานนท์ เกตษา 
8124 นางสาว จิราพร วิโรจน์สกุล 
8125 นางสาว ประภัสรา ภูขะมา 
8126 นางสาว นวินดา ทองอันตัง 
8127 นาย เจษฎา สุขสัมฤทธิ์ 
8128 นาย นายสุระศักดิ์ ฑีฆะ 
8129 นางสาว พชรพินทร์ ภู่เพชร 
8130 นางสาว เกศราภรณ์ บุญค้ํา 
8131 นาย วราวัชญ ์ สืบคํา 
8132 นางสาว พิชญาภรณ์ ดวงสุดา 
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ต าแหน่งที่ 09  นักวิชาการเกษตร 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

9001 นางสาว ปรารถนา อุณาพรหม 
9002 นางสาว กวินนา คุณุปการศิลป์ 
9003 นางสาว สุภาภรณ์ กรณีย์ 
9004 นางสาว วรวลัญช ์ ทองทวี 
9005 นางสาว ภาริณี จันทรวารี 
9006 นางสาว อัญชลี แน่นอุดร 
9007 นาย สุรชาติ แสงอรุณ 
9008 นางสาว อภิชญา สัตยมุข 
9009 นาย กวิน กุมปรุ 
9010 นางสาว ณัฐธิดา เขยแก้ว 
9011 นางสาว จันทร์จิรา ทนไทย 
9012 นางสาว ชลลดา อุยยาหาญ 
9013 นางสาว วรรณนิสา อินปัญโญ 
9014 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน ์ เนขุนทด 
9015 นางสาว กมลชนก ขันตรี 
9016 นาย อัฑฒ์พล อาทิจจวงศ์ 
9017 นาย วรวัฒน ์ นุโซ๊ะ 

 
ต าแหน่งที่ 10  นักพัฒนาการศึกษา (สนง.คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

10001 นางสาว ภาณุมาศ สุเรรัมย์ 
10002 นางสาว อัจฉรา แก้วบัวดี 
10003 นางสาว อายลดา นิลทอง 
10004 นางสาว เกศินี เขมางกูร 
10005 นางสาว ณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร 
10006 นาย ธนพนธ์ ตั้งปัญญาวารีกุล 
10007 นางสาว อรพรรณ เพ็ชรเที่ยง 
10008 นางสาว ภัคจิรา ลิ้มงาม 
10009 นางสาว ณัฐนิชา คงมี 
10010 นางสาว ฉัตรฐนันท์ เลิศกิรวงศ์ 
10011 นางสาว นาเดีย การีซอ 
10012 นางสาว จิรารัตน์ พันธุทุม 
10013 นางสาว รสสุคนธ์ อินทรเทพ 
10014 นาย ประสิทธิ์ คําโทน 
10015 นางสาว ศิริรักษ์ บุญมี 
10016 นางสาว อภิญญา ทรงศิริ 
10017 นางสาว รัชติมาพร ปานดํา 
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10018 นางสาว วชิรา สุริยะพงศากุล 
10019 นาย ณรรฐนนท์ เนาวประสิทธิ์ 
10020 นางสาว ภีรตา รัตนสิงหกุล 
10021 นางสาว พัสตราภรณ์ เต็กไอ 
10022 นางสาว สุนิศา ตะเภาพงษ์ 
10023 นางสาว วรรณวริสา ตันตินวะชัย 
10024 นางสาว ฐิติพร อุทานวรพจน์ 
10025 นางสาว จงรักษ์ ขันตี 
10026 นางสาว จารุกัญญ์ จะกอ 
10027 นางสาว บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยา 
10028 นางสาว ศานันทิญา ปัญญาดี 
10029 นางสาว ธนัชชา เนียมลมูล 
10030 นางสาว ศศิประภา เพ็งหนู 
10031 นางสาว ประภาพรรณ ย่งกี่ 
10032 นางสาว สุนันญา เมืองจันทร์ 
10033 นาย ทองพิทักษ์ แสงทอง 
10034 นางสาว สโรชา คําปัญโญ 
10035 นางสาว ปวีณา บุศดา 
10036 นางสาว นัจนันท์ กันเสนา 
10037 นางสาว สุกัญญา คําแก้ว 
10038 นาย ภรต สุภางค์ยุทธ 
10039 นาย พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร 

 
ต าแหน่งที่ 11  นักพัฒนาการศึกษา (สนง.พัฒนาการศึกษาและบริการ) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

11001 นางสาว กันยารัตน์ ท้องธาร 
11002 นางสาว ณัฐธยาน์ ไชยกูลกาญจน์ 
11003 นางสาว กนกลดา นันทโชติ 
11004 นางสาว นพรัตน์ นุตวงษ ์
11005 นางสาว เบญจพร ไพรศร 
11006 นางสาว ซัลวาห์ วัฒนะ 
11007 นางสาว สวรส วงศารัตนศิลป์ 
11008 นาย ณัฐพล มาแก้ว 
11009 นางสาว ศุภาวรรณ อาดํา 
11010 นาย อดิศร บุญเกิด 
11011 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 
11012 นางสาว นันทพัทธ์ ถิรเดชวรธันย ์
11013 นาย ศุภกิตติ์ สุรขันต ์
11014 นางสาว พิชญา จันทร์ดิษฐ์ 
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11015 นางสาว จารุวรรณ กิติจันทร์ 
11016 นาย จักรกริช ศิริมาศ 
11017 นาย อรรถพล ลําพุทธา 
11018 นางสาว จิดาภา อยู่เงินวดี 
11019 นางสาว ณพิมนุช คันธวนิช 
11020 นางสาว สุภาพร เสมอ 
11021 นางสาว อุมาภรณ์ สุวรรณวิเศษ 
11022 นาย ชลกานต์ พวงแก้ว 
11023 นางสาว วรานารถ จันทร์แจ่มใส 
11024 นาย ทักษา เพชรสมัย 
11025 นางสาว นันทัชพร วีระเสถียร 
11026 นางสาว เมวิกา สังข์ทอง 
11027 นางสาว วัชรพร เบ้าชาลี 
11028 นางสาว ฟาติมา แก้วอารีย์ 
11029 นาย คณัสพิสิษฐ์ อ่อนเที่ยง 
11030 นางสาว ณิชชา จิตร์กระบุญ 
11031 นางสาว ดรุณ ี สว่างพบ 
11032 นาย ต้นตระการ จําปารัตน์ 
11033 นางสาว นิตยา ปานุเวช 
11034 นางสาว วีรวรรณ อํ่าศรี 
11035 นาย รพีภัทร จันทร์พวง 
11036 นาย ณัฐพงศ์ ปานขํา 
11037 นางสาว วชวรา วัชระวรากรณ์ 
11038 นางสาว ธนาภา คําไพโรจน์ 
11039 นาย อภิสันต์ สามัญตา 
11040 นางสาว โชติกา อนันต์วัฒนานนท์ 
11041 นางสาว สายธาร เทพมนต์ 
11042 นางสาว อริยา คล้ายสุวรรณ 
11043 นาย ภัทรชนน สุระทิพย์ 
11044 นางสาว กุลฐรัตน์ เลิศอุดมวิริยะ 
11045 นาย สถาพร ศาสนพิทักษ์ 
11046 นาย ณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์ 
11047 นางสาว ณัฐกุล จันทร์เรือง 
11048 นางสาว เบญญาภา ศิริวุฒิการ 
11049 นางสาว ปาลิตา ลัมวุฒิ 
11050 นางสาว ชาดรียา นันทนาชัย 
11051 นางสาว อาธิตา จิวะสมบูรณ์กุล 
11052 นางสาว นภัสกร มาตเมฆ 
11053 นางสาว ฐิติพร ลึกนุช 
11054 นางสาว อมรรัตน์ โพธิวัฒน ์
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11055 นางสาว ศิรินภา ฉิมพาลี 
11056 นางสาว ธาริณี สุภาพกุลนที 
11057 นาย จีรัษติธร มุกดาเพชร 
11058 นางสาว ธนพร หัชชะวณิช 
11059 นางสาว กวินทรา สุขเกษม 
11060 นาย กิตติภูมิ ลามนอก 
11061 นาย โอภาส ว่องวงษ์รักษ์ 
11062 นาย ธนกฤต บุญเรือง 
11063 นาย วรพล สร้อยน้ํา 
11064 นาย ธนาศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ 
11065 นาย กฤตชาญวิทย์ ขันทะชา 
11066 นางสาว สุพิชชา ณ ลําปาง 
11067 นาย อภิเดช สงรักษ์ 
11068 นาย ชนาธิป เกิดโพชา 
11069 นางสาว สมฤดี ขจัดโจร 
11070 นางสาว ณัฐทิตา เกตุคุ้ม 
11071 นางสาว สุวิมล แก้วคํา 
11072 นางสาว นริศา อู่สุวรรณ 
11073 นางสาว นัชฌา ซาลิมี 
11074 นางสาว จามณี บุญไพโรจน์ 
11075 นางสาว สุนิตา สายสอน 
11076 นางสาว สราลี ดิษฐ์บรรจง 
11077 นางสาว ณัฏฐ์ โกมลธนทรัพย์ 
11078 นางสาว อาภรณ์ ศรีเหรา 
11079 นางสาว กัญญารัตน์ เทพบุญ 

 
ต าแหน่งที่ 12  นักคอมพิวเตอร์ (Programmer) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

12001 นางสาว เจนจิรา ยุบลพันธุ์ 
12002 นาย อนวัช แก่นทอง 
12003 นาย วรวิทย์ พิเศษเมธา 
12004 นาย ชาคริต กทิศาสตร์ 
12005 นาย กษน พิลาฤทธิ์ 
12006 นางสาว ศยามล พูดเพราะ 

 
ต าแหน่งที่ 13  นักคอมพิวเตอร์ (IT Server Administrator/IT Support) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

13001 นาย กิตติศักดิ์ ละวู่ 
13002 นาย จีรวัฒน ์ มาสีกุก 
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13003 นาย ธนวันต ์ ไหวเคลื่อน 
13004 นาย วิทยา ปอแก้ว 
13005 นาย ชัชวาลย ์ ผ่องอําไพ 
13006 นาย นายวิวัฒน ์ ศรีไสล 
13007 นาย ขวัญชัย ใจมุ่ง 
13008 นางสาว มณีรัตน์ กิมนารักษ์ 
13009 นาย อภิสิทธิ์ ดิษบรรจง 
13010 นาย ปุญญพัฒน์ ศรีประเสริฐ 
13011 นางสาว อณิชกมล สุขนิตย์ 
13012 นาย อดิศร จิตต์ขวัญ 
13013 นาย ธนวัฒน ์ เอ้ือจารุพร 
13014 นางสาว ฐิติพร กุ้ยอ่อน 
13015 นาย ประเสริฐ แสงเดชะ 
13016 นาย พศิน ตระกูลเมฆี 
13017 นางสาว ปดิวรัดา สยุมพร 
13018 นาย ชาคริต สว่างศรี 
13019 นาย บุญฤทธิ์ ตุ๋ยเจริญ 
13020 นาย พงศกร ศรีแสงฉาย 
13021 นาย บรรเจิด จันทราภรณ์ 

 

ต าแหน่งที่ 14  วิศวกร (ด้านโยธา) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

14001 นาย ภาสวิชญ ์ เชื้อวงษ์ 
 
ต าแหน่งที่ 15  นักพัสดุ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

15001 นาย สันติชัย ระมาตร์มาลี 
15002 นางสาว ชนิสา ตรีศิริกุล 
15003 นาย ณัฐนันท ์ พูนเพิ่ม 
15004 นาย คมสันต์ เนินพลับ 
15005 นาย กีรติ คงสุพรศักดิ์ 
15006 นางสาว วิภาดา แสงคํา 
15007 นางสาว ศิริพร วิชาราช 
15008 นางสาว ชุติมา ประสงค์สุด 
15009 นางสาว สิรินท์นภา บํารุงผล 
15010 นางสาว วรทัย มีแก้ว 
15011 นางสาว ธนภร วรรณทอง 
15012 นางสาว อรดา รัตนาภิรมย์ 
15013 นางสาว ภูรินธรา ตันประเสริฐ 
15014 นางสาว ปติมา ประสพศิลป์ 
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15015 นาย สาละวิน จิตต์สอ้ิง 
15016 นางสาว เจนจิรา ใบแบน 
15017 นางสาว รุซสมา และสง่า 
15018 นางสาว ผการัตน์ โพธิ์นา 
15019 นางสาว อุษณีย์ มะเกะ 
15020 นางสาว ธนาภรณ์ วงษ์นายะ 
15021 นางสาว วิภาดา จุลเจริญดุลย์ 
15022 นางสาว ณัฐวดี สุขสวย 
15023 นาย ชัยธวัช ภู่เพ็ง 
15024 นางสาว ภัทริดา กิมาคม 
15025 นางสาว พิชญ์ศุภางค์ ศรีธนสาร 
15026 นางสาว นฤมล พูนประโคน 
15027 นาย เมธี ภู่ศิร ิ
15028 นาย พุฒิพงศ์ เปานิล 
15029 นางสาว วันทนา แก้วทอง 
15030 นางสาว กนกพรรณ ดวงดัน 
15031 นาย ชัยชนะ คําสักดี 
15032 นาย พงษ์บดี บุษปฤกษ์ 
15033 นาย สิทธิเขต มากกุญชร 
15034 นางสาว อรอุรา สนธิขันธ์ 
15035 นาย ฮุสนี มอลอ 
15036 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ อัตถาเวช 
15037 นางสาว แก้วกาญจน์ งานทวีโรจน์ 
15038 นางสาว กนกวรรณ ชิณวงค์ 
15039 นางสาว ธิดารัตน์ บัวภา 
15040 นางสาว ปรียานุช เหิมขุนทด 
15041 นางสาว สาวิตรี เมฆสุวรรณ 
15042 นางสาว อมรรัตน์ บุญเสนอ 
15043 นางสาว กันธิชา นพรัตน์ 
15044 นางสาว อภิญรัตน์ อินสะโร 
15045 นางสาว เลิศสิริ สวัสดิภาพ 
15046 นางสาว ปิยะเนตร พรสันเทียะ 
15047 นางสาว วรินยา เหรียญรุ่งเรือง 
15048 นาย ณัฏฐชัย ศรีมหาทรัพย์ 
15049 นาย วิชัย เพ่ิมทรัพย์ทวีผล 
15050 นาย ธวัชชัย โอธขจร 
15051 นาย อนพัทย์ บุญแก้ว 
15052 นางสาว กัลยา ศรีอาจ 
15053 นางสาว วรรณภา ทองอ่อน 
15054 นางสาว อชิรญา เอ่ียมสอาด 
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15055 นาย วิรุฬห์ โพธิสิทธิ์ 
15056 นางสาว เขมสรณ์ หอมจันทร์ 
15057 นาย วัชร์ศิธร ผลัญชัย 
15058 นางสาว นุสบา กริ่มใจ 
15059 นางสาว สุชานันท์ ทองรอด 
15060 นางสาว นันทิกานต์ จันทวงศ์ 
15061 นางสาว ซารีนา หมัดซาและ 
15062 นาย อดิเทพ พลอยเพ็ชร์ 
15063 นาย ภานุพงศ์ ปิ่นแก้ว 
15064 นางสาว นิรชา สิมสีนวล 
15065 นางสาว อุไรวรรณ การเกตุ 
15066 นางสาว สุธาสิน ี บุญมา 
15067 นางสาว นภาพร อัครกุลกิตติ์ 
15068 นางสาว ทิพาภรณ์ ดีขุนทด 
15069 นาย วัชรากร สะโรจน์ 
15070 นางสาว ธันยธรณ์ ชวยบุญชุม 
15071 นางสาว บุบผา มนฑามณี 
15072 นาย ศักดิ์กรินทร์ อินทปัญญา 
15073 นางสาว ธฤด ี โมกขุนทด 
15074 นางสาว ฉัตตินันท์ หงษ์บุตรศิริ 
15075 นางสาว อังคนาง สาลีทอง 
15076 นางสาว จุฑามณี เขียวมณี 
15077 นางสาว กมลวรรณ ทรงนิลรักษ์ 

 
ต าแหน่งที่ 16  นักบัญชี 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

16001 นางสาว ชื่นชีว ี ศรีแก้ว 
16002 นางสาว ทิพรัตน์ ลิ้มเจริญ 
16003 นางสาว กมลวรรณ จันทรวงค ์
16004 นางสาว กัญวรัตน์ บุญสาคร 
16005 นางสาว ศรัญญา ทะลา 
16006 นางสาว พรนิภา ไฝเพชร 
16007 นางสาว หัทยา นาควัชระ 
16008 นางสาว ณัฐกาญจน์ ทวนแหลมน้อย 
16009 นาย ปฏิกิจ จันทร์โสม 
16010 นางสาว ละมัย ทองมาก 
16011 นางสาว ชลธิดา คําชุม 
16012 นาง ศรุตยา สุมาลย์ 
16013 นางสาว นันท์นภัส บุญทับ 
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ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท 
ต าแหน่งที่ 17  นักวิทยาศาสตร์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

17001 นาย ณัฎฐ์กวิญ โพธิ์ทอง 
17002 นางสาว กรรณิกา ชานาท 
17003 นางสาว ปิยวดี เลื่องเชื้อง 
17004 นางสาว วรรณาภรณ์ ทัพมณเทียร 
17005 นาย ศุกลัวฒน์ สีสัน 
17006 นางสาว บุปผา ช่อสลิด 
17007 นางสาว วนิดา นันต๊ะยศ 
17008 นาย จาตุรนต์ ฟองเสียง 
17009 นางสาว บุศรินทร สุรจารุสาร 
17010 นางสาว อารีนา หลานตํา 
17011 นางสาว มณฑาทิพย์ กลับส่ง 
17012 นาย ดํารง อาดํา 
17013 นางสาว ชนันธร ธรรมนิยม 
17014 นาย ภาณุรัตน์ มีบุปผา 
17015 นาย พินิต ชลิตาภานุกุล 
17016 นาย อรรจน์ อักษรดิษฐ์ 
17017 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีชุมพวง 
17018 นาย วรพจน์ พูลศรี 
17019 นาย ปราชญ์ปริญ คําน้อย 
17020 นาย สุตา คุณวงศ์ 
17021 นาย พีรณัฐ อยู่ไพศาล 
17022 นางสาว ชนิดา บุญมี 
17023 นาย ต๊ิก อุ้ยรัมย์ 
17024 นาย ณภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา 
17025 นางสาว เนตรทิพย์ บุญเพ็ง 
17026 นาย พงศกร บุญเทียม 
17027 นางสาว วิไลลักษณ์ เลี่ยมกลาง 
17028 นาย วัชรพงษ์ เตวิยะ 
17029 นาย นัทพงษ์ ธุวะคํา 
17030 นางสาว อัญนูดา หลันหน๊ะ 
17031 นาย สกล ธนเจริญจํารัส 
17032 นางสาว สโรชา โฉมฉิน 
17033 นางสาว นันทวัน หมื่นเดช 
17034 นางสาว กัญญาพัชร ลํายอง 
17035 นางสาว ยุวดี คําแหง 
17036 นางสาว อัสมา บิลละเต๊ะ 
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17037 นางสาว ศุภกานต์ ครุธหอม 
17038 นาย สุริยพงศ์ แจ่มใส 
17039 นางสาว เสาวรส ศรีสมบัติ 
17040 นางสาว ชุติภา กาญจนโภคิน 
17041 นางสาว ถาวรีย์ พรมบุตร 
17042 นางสาว แวฟาตีหม๊ะ แวนาแว 

 
ต าแหน่งที่ 18  นักบรรณสารสนเทศ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

18001 นางสาว ศุภัคษร บุญราช 
18002 นางสาว วาสนา คําสงค์ 
18003 นาย คมกริช รุมดอน 
18004 นาย ศราวุฒิ ด้วงเบ้า 
18005 นางสาว กันยารัตน์ ทองแก้ว 
18006 นางสาว อัญชลี สากระแสร์ 
18007 นางสาว ณภัทร บุญพูลเกิด 
18008 นางสาว เพ็ญศิริ กิตติสัมพันธ์กุล 
18009 นางสาว เกศรินทร์ ลินโพธิ์ศาล 
18010 นางสาว นันทิยา ทับทิม 
18011 นางสาว ศิริวรรณ เสริมวิฑูรย์ 
18012 นางสาว รัชกรณ ์ ศรีบุญเที่ยง 
18013 นางสาว กฤชญา ศรีวิเชียร 
18014 นางสาว ปราณีย์ อนุศาสนนันท์ 
18015 นางสาว อมรรัตน์ ด้วงคําจันทร์ 
18016 นางสาว ชนิดาภา พลยะเรศ 
18017 นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์ 
18018 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ปัญญา 
18019 นาย ศรัณย์ อุบลธานี 

 
ระดับปริญญาโท 
ต าแหน่งที่ 19  นักบริการการศึกษา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

19001 นาย อภิวัฒน์ จันทรมณี 
19002 นาย จักรพงษ์ ใจด ี
19003 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรนันท์ แสงทอง 
19004 นาย ชารีฟ พุ่มดอกไม้ 
19005 นางสาว ชนัญชิดา อนุชาติ 
19006 นาย ฐนกร ธรรมวิบูลชัย 
19007 นางสาว นัทธมน บ่างกองกูล 
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19008 นางสาว เอธิกา เอกวารีสกุล 
19009 นางสาว สุปราณี ชมจุมจัง 
19010 นางสาว สุภัทรพร ขุนรัตน์ 
19011 นาง ปัญญวร ไพรัช 
19012 นางสาว นวอร สังข์นาค 
19013 นางสาว ปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว 
19014 นางสาว กชพร การุณ 
19015 นาย ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล 
19016 นางสาว จิตรานันท์ เหลืองพิริยะชาติ 
19017 นาย นคร บุญน้อย 
19018 นางสาว กมลรัตน์ ชวนสบาย 
19019 นาย ภัทรภณ สุขล้อม 
19020 นาย จาตุรณค์ จันทร์ประภา 
19021 นาย ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข 
19022 นางสาว นันท์มนัส เลิศจรุงจิต 
19023 นางสาว สุชาดา สะวะพรม 
19024 นางสาว กัญญารัตน์ เกศรีสม 
19025 นางสาว ผกาพรรณ น้อยตะริ 
19026 นางสาว ดวงใจ มหาโชติ 
19027 นางสาว ไพรินทร์ สีน้ําอ้อม 
19028 นางสาว อัจฉรา แผ้วบาง 
19029 นางสาว อาภาพร เจริญดิษฐพงศ์ 
19030 นางสาว นัฐพร คุ้มวงค์ 
19031 นาย สุวัฒน ์ พระนิมิตร 
19032 นางสาว มาริษา รอดทะยอย 
19033 นางสาว มานิตา เหล่าคงธรรม 
19034 นาย อิทธิพล มะเสน 
19035 นางสาว มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ 
19036 นางสาว รมมณี อริยา 
19037 นางสาว กัญญาวีร์ หาไชย 
19038 นางสาว วรรษวรรณ สังข์แก้ว 
19039 นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์โสภา 
19040 นางสาว ณัฐชยา เจริญใจวิวัฒน์ 
19041 นางสาว ชนม์นิภา เหนือสุข 
19042 นางสาว วราภรณ์ อุไรศรี 
19043 นางสาว เพชราภรณ์ เฮมกลาง 
19044 นางสาว ศันสุนีย์ ภู่ประกิจ 
19045 นางสาว ศศิธร อุทธตรี 
19046 นางสาว ณัฐพร สุวิชาพาณิชย์ 
19047 นาย ธงฉัตร สุภาพิชัย 
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19048 นางสาว สรัญญา สุวัณนะสิริ 
19049 นางสาว ควรศิริ ศีลภิญโญ 
19050 นางสาว เมธาวี บุหงาเรือง 
19051 นาย ปิยะเมต โลหิตานนท์ 
19052 นางสาว บุปผาพันธุ์ พวงบุปผา 
19053 นางสาว ลักษณ์วดี ผิวตะขบ 
19054 นางสาว เอกจิตรา แสงครุฑ 
19055 นาย ภากร ฉายรัตน์ 
19056 นาย ภานุวัฒน ์ วรจินต์ 
19057 นางสาว ระวิวัลย์ อาจภักดี 
19058 นางสาว พลอยไพลิน โชคสวัสดิ ์
19059 นาย ปวงปณต สอบขุนทด 
19060 นางสาว อังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย 
19061 นางสาว ฐิติมา คิดดี 
19062 นางสาว ศรัญญา สุขเกษม 
19063 นางสาว อรไพลิน ธนบดีธรรมจารี 
19064 นาย เขมพัฒน์ เพ็ชรสุกใส 
19065 นางสาว อัจจิมา พุ่มเกลี้ยง 
19066 นาย วุฒิชัย เรืองศักดิ์ 
19067 นาย ภานุพงศ์ ยะโสธร 
19068 นาย อานนท์ พงษ์ใหญ่ 
19069 นางสาว จิราพร นนท์ศิลา 
19070 นางสาว นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ 
19071 นางสาว วัฒนารมย์ สมเพชร 
19072 นางสาว มานิดา ยิ่งยวด 
19073 นางสาว กุลธิดา มาแสน 
19074 นาย สุพศิน ด้วงสงค์ 
19075 นางสาว ทิพวรรณ ดวงสงค์ 
19076 นางสาว อัญชนา ชลวานิช 
19077 จ่าเอก ขจรเกียรติ เพียรสร้าง 

 
ต าแหน่งที่ 20  นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

20001 นาย พสธร ปัญญาวงศ์งาม 
20002 นางสาว พรรษพร ทําทัน 
20003 นางสาว ดวงฤดี พรมขวัญ 
20004 นางสาว กอบทอง รัตนแสง 
20005 นาย ไพรัตน์ ปิยะสัจจบูลย์ 
20006 นางสาว นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย 
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20007 นางสาว วรัญญา ทองสอน 
20008 นางสาว จําลองลักษณ์ ศรีโคว์ 

 
ต าแหน่งที่ 21  วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

21001 นาย สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ 
21002 นาย ณรธัชพงษ์ มีเชื้อ 

 

ต าแหน่งที่ 22  นักวิเทศสัมพันธ์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

22001 นางสาว ชนิษฐา จริตงาม 
22002 นางสาว รัชนี อุปดี 
22003 นางสาว ชินากานต์ เกษรพรหม 
22004 นาย ธนวิชญ ์ หลําสําเริง 
22005 นางสาว ธันย์นิชา จิรฐาธนะพงศ์ 
22006 นาย ณัฐวิทย์ จูฑะภักดี 
22007 นางสาว วราลี พูลเกษ 
22008 นาย ธนู ดวงชื่น 
22009 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย์ 
22010 นางสาว ราชาวดี ใสสะอาด 
22011 นางสาว ศิริพร อมรชัยนนท์ 
22012 นางสาว พัชราพร ศรีสวัสดิ์ 
22013 นาย นายธรรมปพน บุญทัน 

 
ต าแหน่งที่ 23  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

23001 นางสาว ณัฐนันท ์ คงเพ็ชรศักดิ์ 
23002 นางสาว ปาณิศา อ่อนดอกไม้ 
23003 ว่าที่ร้อยตรี วิภาว ี จันทรัตน์ 
23004 นางสาว รัชนีพร จันทร์สา 
23005 นางสาว เสาวลักษณ์ ต่อเอกบัณฑิต 
23006 นางสาว ชุติมา ยินดีทีป 
23007 นางสาว อาทิยา นนทะแก้ว 
23008 นาย ประพันธ์พงษ์ ยืนยง 
23009 นางสาว ธนพร ราชลี 
23010 นางสาว นันทิยา รุ่งเลิศวิกรัยกุล 
23011 นาย จิรายุ แย้มพรายดี 
23012 นางสาว คนธมารินทร์ ดีสุรกุล 
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ต าแหน่งที่ 24  นักพัฒนาการศึกษา (มจธ.ราชบุรี) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

24001 นาย อัคคเดช ประทีปแก้ว 
24002 นางสาว ปภัสรา ใจซื่อ 
24003 นาย จิรวัฒน ์ อินทนะ 
24004 นาย สุพจน์ งามแสง 
24005 นางสาว ปัญญธารา ปุญญาอุปถัมภ์ 
24006 นาย เอกวุฒิ อุสายพันธ์ 
24007 นางสาว ธนารัชต์ ทาปลัด 
24008 นางสาว ธนิตา จิตต์สวาสดิ์ 
24009 นางสาว สุธาศิน ี ดอกรัก 
24010 นาย พิพัฒธนพงษ์ วัฒนกัลยากุล 
24011 นางสาว บุษกร ด้วงทอง 
24012 จ่าเอก กฤษณะ ธนะโรจชูเดช 
24013 นางสาว สุจิตราภรณ์ สุขถาวร 
24014 นางสาว พิชากรณ์ เพ่งพิศ 
24015 นาย วัฒนชัย ขวาลําธาร 
24016 นางสาว จรินทร์ มีแสง 
24017 นางสาว สุดาพิมพ์ เยี่ยงยงค์ 
24018 นาย ลิขิต กนกหิรัญญากร 
24019 นางสาว นริสา พิมพ์เสน 
24020 นางสาว กันจ์ณิฐิตรา หริรักษ์ 
24021 สิบเอก อธิวัฒน์ อุดมก้านตง 
24022 นางสาว พิมพ์เพการ์ ผาเดิม 
24023 นางสาว รจนา นิลมานนท์ 
24024 นางสาว สุภัทรา บุตรทองคํา 

 
ต าแหน่งที่ 25  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

25001 นาย ศักรินทร์ ภูพันนา 
25002 นางสาว ศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม 
25003 นาย ฉัตรมงคล สีประสงค์ 
25004 นางสาว พัชรินทร์ วิภาวัตตันติ 
25005 นางสาว พโยมรัตน์ โรจนากาศ 
25006 นางสาว สุณัชชา เดชสุภา 
25007 นางสาว ฉัฐภรณ์ โสมสุข 
25008 นาย กิตติวินท์ เดชชวนากร 
25009 นางสาว เบญญาภา วาดสูงเนิน 
25010 นางสาว ชฎาทิพย์ บุญธรรม 
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25011 นางสาว พิชยา ศรีแสน 
25012 นางสาว วิภาว ี สุขเรือนสุวรรณ 
25013 นางสาว กรชนก วุยชัยภูม ิ
25014 นาย กิตติวุฒิ อวยชัย 
25015 นางสาว เขมิสรา กุลมาตย์ 
25016 นาย อาทิตย์ ขวัญเขียน 
25017 นาย พินิจ รังสิติยากร 
25018 นางสาว นภาพร สีทา 
25019 นางสาว ชลัยธร จงวัฒนาโกศล 
25020 นางสาว ธิดารัตน์ หนังสือ 
25021 นางสาว ชัชชฎาภร พิศมร 
25022 นางสาว ศศิกัญชณาพร ณ น่าน 
25023 นาย อนุชา จันทร์เต็ม 
25024 นางสาว สุวรรณี เรืองเสน 
25025 นางสาว นุชนาฏ กิจวรเมธา 
25026 ว่าที่ร้อยตรี กีรติ นันทพงษ์ 
25027 นางสาว วริญธร ธงศร ี
25028 นางสาว สุรีย์มาศ จักรพล 
25029 นาย เรืองเดช ฟักเถื่อน 
25030 นาง สา จิ๋วประดิษฐ์กุล 
25031 นางสาว ลัลนา วงษ์ประเสริฐ 
25032 นางสาว พิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร 
25033 นาย ณัฐพล ชื่นอารมณ์ 
25034 นาย ณรงค์ฤทธ์ ดีสุด 
25035 นางสาว วรัฐา นพพรเจริญกุล 
25036 นางสาว กรกนก ทาสีขาว 
25037 นาย รัฐพล โพธิ์ศรี 
25038 นางสาว จินดามาตร์ มีอาษา 
25039 นางสาว นิชนันท์ เบ็ญญามา 
25040 นาย ชวิศ คล้ายวิมุต ิ
25041 นางสาว สรวงสุดา มาเวหา 
25042 นางสาว จินดารัตน์ ปริโยธร 
25043 นาย มารุต พวงสุดรัก 
25044 นางสาว วรรณภา ขัมรักษา 
25045 นางสาว จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ 
25046 นางสาว เพชรประภา สังฆะราม 
25047 นาย มงคล แผงเพ็ชร 
25048 นางสาว วันนิสา ไม้สูงดี 
25049 นางสาว ปาริฉัตร มีสันฐาน 
25050 นางสาว โสภิดา ทองจันทร์ 
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25051 นางสาว จิราภรณ์ เฟ่ืองฟุ้ง 
25052 นาย ชาญชัย ตรีเพชร 
25053 นาง จันทร์ทิพย์ เฉวียงวาศ 
25054 นาย ภานุพงศ์ อุ่นทรัพย์วิไล 
25055 นางสาว นฤมล พ่ึงแก้ว 

 

ต าแหน่งที่ 26  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านนโยบายและแผน) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

26001 นาย ชนณพรรดิ์ ดารายน 
26002 นางสาว เกษกาญจน์ เกษสัญชัย 
26003 นางสาว หฤทัย เนื้อเกลี้ยง 
26004 นาย กฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์ 
26005 นาย ศักดา เมฆาพัฒนเดช 
26006 นางสาว เบญจมาศ เผยกลาง 
26007 นางสาว นัทยา ขยอมดอก 
26008 นางสาว ชญานิษฐ์ พลโลก 
26009 นางสาว อรุณี รุ่งสว่าง 
26010 นางสาว ศิริรัตน์ ปะมะโต 
26011 นาง จารุวรรณ รัตนานันท์ 
26012 นาย นัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์ 
26013 นางสาว พัชรีภรณ์ กิ่งสร 
26014 นางสาว มานิตา อยู่จุ้ย 
26015 นางสาว จิตติมา ช้างน้อย 
26016 นาย ขัตติพงษ์ ด้วงสําราญ 
26017 นางสาว ศรัณยา ภักดีวุฒิ 
26018 นางสาว จิรภา คําเขียว 
26019 นาย ริฎวัน อุเด็น 
26020 นางสาว ภัทรธิฌา พัชรคุณัญญา 
26021 นางสาว เกวรินทร์ ภู่แสนสอาด 
26022 นางสาว สินีภา ทองปัชโชติ 
26023 นางสาว ณัฐนันท ์ เขมามุตตานาค 
26024 นางสาว กนิษฐา ชูเลิศ 
26025 นางสาว รัตนากร นามวงษ์ 

 

ต าแหน่งที่ 27  ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิจัยนโยบาย วทน.) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

27001 นางสาว วราภรณ์ ศรีบุญ 
27002 นางสาว ธารทิพย์ จินดาขัด 
27003 นางสาว รัชพร วชิรถาวรชัย 
27004 นาย จักรินทร์ ชูเลิศ 
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ต าแหน่งที่ 28  ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

28001 นางสาว สุวกานต ์ ตันสาย 
28002 นางสาว รุจิรา รักราวี 
28003 นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีนรสิงห์ 
28004 นางสาว กุลธิดา คํากล้า 
28005 นางสาว เด่นนภา เส้งมี 
28006 นางสาว จิรรัตน์ พวงนุ้ย 
28007 นางสาว สุกัญญา ตั้งทวีวัฒนา 
28008 นาย ศรุตะ มานิตกุล 

 


