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ต าแหน่งที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    10004  นางสาวสิริกร  ดาราทอง    วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563        
    10009  นางสาวชิตาพัณณ์  ภูรินันทพาณิชย์ เวลา 9.00 น. – 11.15 น.  
    10019  นางสาววัลย์นภัสร์  สีสุกใส         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    10028  นางสาวสุทินา  ยุทธวรานนท์         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    10051  นางสาวศุภากร  ก าจาย 
    10063  นางสาววลาสินี  จิตต์ใส 
    10116  นางสาวฐวมลวรรณ  มงคลกาย 
    10137  นางสาวนิศารัตน์  บุญชู 
    10148  นางสาวพลิน  นามราช 
  

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    20154  นายณัฐพล  ประชุมของ   วันจันทร์ที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    20163  นายชัยชนะ  ค าสักดี          เวลา 11.15 น. – 12.00 น. 
    20178  นางสาวมารีนา  มูนาวี         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
                   อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 
ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนิสิต 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    30187  นายธรรมนูญ  วัฒนปรีดา         วันจันทร์ที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    30207  นางสาวฑาริกาญ  ภิญโญยิ่ง        เวลา 13.30 น. – 14.30 น. 
    30211  นางสาวธัญรัตน์  ศรีสง่าสมบูรณ์        ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    30213  นางสาวนภัสวรรณ  จ่าเพ็ง  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    30214  นางสาวณัฐพร  เจนสมุทร์ 
    30216  นายธนเสริฐ  ตั้งตรงสกุลดี  

 
ต าแหน่งที่ 4 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (งานทะเบียนประวัติ 1) (ระดับปริญญาตรี)   

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    40232  นางสาวสิรินาถ  สีพุทธ         วันจันทร์ที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    40238  นายอิศรพันธุ์  ชะบา         เวลา 14.30 น. -  15.15 น. 
    40285  นางสาวนิศารัตน์  อุ่นเสนีย์        ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
                  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
 

  ทั้งน้ี ผู้มสีิทธเิข้ารับการคัดเลอืก ให้มากอ่นเวลาสอบสมัภาษณ ์40 นาท ี 
เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
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ต าแหน่งที่ 5 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (งานทะเบียนประวัติ 2) (ระดับปริญญาตรี)  
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    50306  นางสาวเกศนรี  สุขสุภกิจ         วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    50341  นายธนบูรณ์  เหมือนม่วง          เวลา 15.15 น. -  16.30 น. 
    50347  นางสาวพัชรพรรณ  ธรรมเนียมอินทร์       ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    50355  นางสาวจันทิมา  แสงเนตร         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 
ต าแหน่งที่ 6 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (งานพัฒนาและฝึกอบรม) (ระดับปริญญาตรี)  

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    60441  นางสาวบุณรภา  บุญด้วยลาน        วันพฤหัสบดีที ่3 กันยายน พ.ศ.2563 
    60443  นายโอภาสพัทธ์  ขอบเขตต์         เวลา 9.00 น. -  12.10 น. 
    60447  นางสาวกชกร  อยู่สนิท          ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    60448  นายสิงห์อ าพล  จันทร์วิเศษ         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    60449  นางสาวปาณัสสรา  วัฒนากร 
    60456  นางสาวอรนลิน  มูลพาที 
    60465  นายปิยพัทธ์  ประสาทเสรี 
    60473  นางสาวศิรารัตน์  จิตรกอบแก้ว 
    60478  นางสาวพิมพ์พิชญ์  ลาภสมบูรณ์ชัย 
    60479  นายศุภกร  วิจิตรพัชราภรณ์ 
    60481  นางสาววริญญา  สามงามทอง 
    60482  นายประพัฒน์  จตุรชาติ 
    60484  นางสาวยลภัทร  แก้วกันเนตร 
 
เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    60489  นายภัทราวุฑ  ตะวันวงค์   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 
    60491  นางสาวธันยพร  โพธิ์พูลเงิน  เวลา 13.30 น. -  16.30 น. 
    60493  นายชนะศักดิ์  สิงห์เรือง   ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    60494  นางสาวอิษยา  ประเสริฐทรัพย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    60502  นางสาวธัญชนก  มุสิกพันธุ์ 
    60508  นางสาววลิยา  เทิดเกียรติกุล 
    60512  นางสาวพรหมพร  จามรธรรมกุล  
    60514  นางสาวมุขสุดา  ตึ้งมูล 
    60524  นางสาวปองไพลิน  ข าสาธร 
    60527  นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล 
    60533  นางสาวเหมือนฝัน  นาครทรรพ 
    60535  นายศุภสิทธิ์  คลังวิเชียร 
 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
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ต าแหน่งที่ 7 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    70538  นางสาวกวินนา  ลีฉลาด         วันพุธที ่2 กันยายน พ.ศ.2563 
    70542  นางสาวธนาธิษณ์  แตงหนู         เวลา 10.15 น. -  12.00 น. 
    70543  นางสาวมยุรี  จ้อยจี๊ด          ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 1 
    70545  นางสาวกรองแก้ว  เสงี่ยมโคกกรวด        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    70548  นายสกุลทอง  ทองธิราช 
    70557  นางสาวฉัตรธิดา  สุภัทรวงศ ์
    70561  นางสาวเนมินธร  เทนอิสระ         
    70564  นางสาวศรีหัทยา  ศรีสวัสดิ์          
    70566  นางสาวสุภาวรรณ  สุขไชย 
 

เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    70567  นางสาวเกสรา  ไล้สุวรรณ  วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 
    70569  นางสาวศุภรัตน์  ชนะ   เวลา 13.30 น. -  16.30 น. 
    70573  นางสาวสุภาวดี  ภู่จันทร์เจริญ  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 1 
    70574  นางสาวศิรดา  มิตรเปรียญ  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    70580  นายปัณณธร  สมวี 
    70587  นายอิสระพงศ์  วงษ์ปิ่น 
    70600  นางสาวจีรัณดา  อารีวงศ์ 
    70617  นางสาวเนตรนภา  เต่าทอง 
    70621  นางสาวชุติมณฑน์  ตั้งรุ่งโรจน์ขจร 
    70622  นางสาวเมธาวี  แก้ววิเศษกุล 
    70623  นางสาวปารียา  บุญชิ 
    70626  นายธนวัฑน์  ศิริวงศ์ดามพ์ 
    70631  นางสาวเขมินทรา  ตั้งตระกูล 
    70636  นางสาวกนกวรรณ  นูรี 
 

ต าแหน่งที่ 8 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    80642  นางสาวพชิรามณี  เกษมศรี ณ อยุธยา วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 
    80649  นายเอกราช  สิทธิศักดิ์          เวลา 9.00 น. -  10.15 น. 
    80654  ว่าที่ ร.ต.หญิงมยุรี  ใจอุ่น          ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 1 
    80658  นางสาวชริษา  สิทธินันทน์         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    80662  นางสาวศศิธร  เรืองกูล 
 
 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
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ต าแหน่งที่ 9 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)  
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    90692  นางสาวนิตยา  คูณธนสินชัย  วันพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    90693  นางสาวปดินันท์  ชะบา          เวลา 9.00 น. -  12.00 น. 
    90710  นายวชิรพล  บุญด้วยลาน          ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 1 
    90714  นางสาวปุณยนุช  สนธิโพธิ์         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    90726  นางสาวณโมริณทร์  เด่นดวง 
    90727  นายชัยณรงค์  ด้วงรอด 
    90731  นางสาวนารีรัตน์  โพธิ์ศรี 
    90732  นางสาวกิตติยา  ลีส้มซ่า 
    90735  นางสาวอรยา  โพธิ์ศรีนาค 
    90748  นางสาวสุพาติณี  สีดามาศ 
    90751  ว่าที่ ร.ต.หญิงสิทธิชยา  ชิดนอก 
    90760  นายธวัชพงศ์  อาจเอี่ยม 
    90765  นายศรายุทธ  จรจัด 
    90774  นายวิชาญชัย  บัวทรัพย์ 
 

ต าแหน่งที่ 10 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดส านักการกีฬา 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    100780  นายธนวัฒน์  ปานศรีแก้ว   วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    100784  นางดวงดาว  ธีระดิษฐ์          เวลา 10.15 น. -  12.30 น. 
    100785  นางศรีสุรัตน์  กีรติอุณห์          ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    100793  นายมหาด  อินทร์ด้วง          อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    100830  นายชยพล  ใจเพชร 
    100840  นายโกศล  บุญมี 
    100847  นางสาวกมลชนก  เปียถนอม 
    100868  นายวรพจน์  สันติพงษ์ 
    100897  นายนริศ  ศรีทองอ่อน 

 

 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
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ต าแหน่งที่ 11 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกลาง 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    110922  นางสาวศศิมาภรณ์  อยู่สุขี  วันพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    110949  นางสาวพริมรตา  จารุกิตต์กุล  เวลา 13.30 น. -  16.30 น. 
    110962  นางสาวเมธาวี  ปั้นทอง          ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    110968  นางสาวกรกมล  ธานินทร์ธราธาร        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    110979  นางสาวชนิกานต์  เจริญสมบัติ 
    111011  นางสาวฌิชชา  สุทธิสานนท์ 
    111016  นายเศรษฐกร  โพธิ์น้ าเที่ยง 
    111021  นางอัญชลี  เฟ่ืองมา 
    111058  นางสาวชุติกาญจน์  ศรีคล้าย 
    111067  นางสาวจุฑามาศ  วรนุช 
    111086  นางสาวนัฐพร  หาญสุโพธิพันธ์ 
    111093  นายชวนันท์  ชูเชิดรัตน์ 
    111106  นางสาวปณัติดา  วนารักษ์ไท 
    111109  นางสาวจินดารัตน์  วรรณโก 
    111112  นางสาวณัฐพร  ลิ้มอุดมศักดิ์ 
    111127  นายธนกฤษ  เกตุเนตร 
 

   ต าแหน่งที่ 12 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองกลาง 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    121143  นายทักษ์ดนัย  สามัญ   วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    121144  นายอนุสรณ์  เล็กรัตน์   เวลา 9.00 น. -  10.15 น. 
    121149  นายสุรธัช  มิ่งแก้ว   ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    121152  นางสาวสุปรีญา  เลิศปาน          อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    121153  นายกฤษณพันธุ์  ชลารัตน์          
    121156  นางสาวเมธิยาภาวิ์  ศรีมนตรินนท์ 

 

 

 
          ทั้งน้ี ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้มากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ์ 40 นาท ี 

เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์
 


