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ต าแหน่งที่ 1  ต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    1003  นางสาวสุชานันท์  เกิดผล        วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563        
    1006  นางสาววริศรา  มีจั่นเพชร        เวลา 13.40 น. – 15.40 น.  
    1007  นางสาวอรวิสาส์  กิจพิทักษ์        ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    1009  นางสาวภัทราภรณ์  พวงเพชร        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    1010  นางสาวชญานุช  ศรีจันทร์ 
    1018  นางสาวอทิตยา  เล็กประทุม 
    1019  นายกิตติคุณ  ซึ้งหฤทัย 
    1020  นางสาวไปรยา  ช านาญค้า 
  

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    2028  นายภาคิไนย  ไทยธารา        วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    2029  นางสาววิรัชต์ตา  ปานดิษฐ        เวลา 9.10 น. – 12.00 น. 
    2038  นางสาวกานต์สิรี  ชุณห์วัฒนะ        ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    2047  นางสาวทิพยรัตน์  ปานสอน        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    2056  นางสาวเกศนรี  สุขสุภกิจ 
    2069  นางสาวนิศารัตน์  บุญชู 
    2086  นางสาวณัฐชยา  บวรศักดิ์สิริกุล 
    2132  นายศลานันท์  จันทรศิริ 
    2139  นายกฤษณะพงศ์  ธนะทรัพย์จินดา 
    2149  นางสาววิลาวัลย์  รัตนา 
    2165  นายศุภวัฒน์  วิชัยดิษฐ 

 
ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนิสิต(ต่อ) 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    2167  นางสาวกันตนา  ยาวิเลิง        วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    2170  นางสาวปวีณา  ใจปิง        เวลา 13.40 น. – 15.30 น. 
    2175  นางสาวนุสสรา  น้อยศรีอยู่       ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    2179  นางสาววลาสินี  จิตต์ใส        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    2183  นางสาวสุนิสา  ค าพาลอย 
    2197  นางสาวพันธ์นดา  นาคา  

 
  ทั้งน้ี ผู้มสีิทธเิข้ารับการคัดเลอืก ใหม้ากอ่นเวลาสอบสมัภาษณ ์40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์

 

 



-3- 

ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)  สังกัดส านักงานประกันคุณภาพ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    3199  นายจีรัษติธร  มุกดาเพชร        วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    3200  นางสาวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์         เวลา 13.40 น. -  15.40 น. 
    3202  นางเบญจพร  อิทธิไมยยะ        ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    3209  นางสาววาสิฏฐี  ไวตี         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    3220  นางสาวจิราวรรณ  ลีบาง         
    3230  นายปาณัท  ธนรัช         
    3242  นางสาววรัญญา  นิสสัยสัตย์         
    3260  นางสาวสิรินาถ  สีพุทธ   

ต าแหน่งที่ 4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    4271  นายจิตภรณ์  ทรงประกอบ       วันพฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    4280  นางสาวสุดารัตน์  แก้วดวงเล็ก        เวลา 9.10 น. -  12.00 น. 
    4281  นายนพจักร  หนูน้อย         ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    4307  นางสาวกฤษณา  ฟุ้งฟู         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    4317  นางสาวสุภัชชา  อุทยานินทร์ 
    4330  นางภลดา  เรืองหิรัญ 
    4333  นางสาวอาทิณี  ปานคลัง 
    4343  นางสาวธวชินี  โรจนาวี 
    4347  นางสาวขวัญสุวรรณ  รางแดง 
    4354  นางสาวผกาพรรณ  น้อยตะริ 
    4358  นางสาวศิริรัตน์  ลักษณพิสุทธิ์ 
    4400  นางสาวชนัญญา  สุวรรณผา 

ต าแหน่งที่ 5 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    5434  นางสาวสุธัญญา  เดชชัยศรี       วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
                  เวลา 15.50 น. -  16.10 น. 
                  ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
                  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
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ต าแหน่งที่ 6 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดส านักงานกฎหมาย 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    6665  นายศิวกร  รัตนางกูร        วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
    6666  นางสาวภัคภร  กมลรัตนกุล        เวลา 9.10 น. -  12.30 น. 
    6667  นางสาวต้องใจ  วัชรบุศราค า        ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
    6677  นางสาวณิชากร  หนูอุไร         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    6678  นายเอกชาต  โกญจนาวรรณ 
    6685  นางสาวภูริชญา  วัชชิระนาวิน 
    6704  นางสาววธิดา  แก้วไกรศร         
    6728  นายนนทพัทธ์  พวงรอด          
    6734  นางสาวชฎาภรณ์  พรหมเอียด         
    6735  นางสาวมาริสา  ไท้ยง้วน          
    6738  นางสาวศศิธร  ประจนปัจจนึก 
    6757  นายสมนึก  จุฬา 
    6772  นายศุภณัฐ  อัครวงศ์วิศิษฐ์ 

ต าแหน่งที่ 7 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) สังกัดส านักงานบริการวิชาการ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    7773  นางสาวดวงรัตน์  ยิ้มตา        วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
              เวลา 16.20 น. -  16.40 น. 
                  ณ ห้องประชุม 5  ชั้น 2 
              อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 

 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
 

 

 

 

 

 

 


