
                                                    
                                            ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                     เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ            
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                -----------------------------------  
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ได้ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน           
ซึ่งด าเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9-25 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว นั้น  
 

     บัดนี้  การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งด าเนินการสมัครสอบ
ตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตามรายชื่อ  เลขประจ าตัวสอบ และสถานที่สอบ                 
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันไปสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 
2563 
 

      หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบ 
  (1) บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 
  (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซ่ึงมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
และบัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ 

 

      ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยข้างต้น      
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน  
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารั บการ
สอบแข่งขัน หรือคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทา้ยประกาศฯ ลงวนัที่              มกราคม     2563       
 

1. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

04-001 นาย วัชรายุธ ์ สุวรรณพิทักษ์  
 
 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  
 อาคารพิทยพัฒน์ ชั้น 3  

(ห้อง339) 

04-002 นาย อัครณัฐ สัตยาภรณ์ 
04-003 นาย เฉลิมพล จันทะบาล 
04-004 นาย ปัณณวิชญ์ ปันทะโชติ 
04-005 นาย ศรายุทธ์ กระเครือ 
04-006 นาย ธีระวัฒน์ จันทอง 
04-007 นาย สิทธินนท์ ปุณภูมิ 
04-008 นาย ภุมรินทร์ ธนิกกูล 

************************* 
 

2. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

05-001 นางสาว สุจิตรา น้อยจินดา  
 
 
 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  
 อาคารพิทยพัฒน์ ชั้น 3  

(ห้อง339) 

05-002 นาย มาวิน พฤกษยากรณ์ 
05-003 นาย จักรพงษ์ นิลพันธ์ 
05-004 นาย ธนกฤช ทองสืบสาย 
05-005 นางสาว ณัฐชยา แก้วรุณค า 
05-006 นางสาว รุ่งทิตยา ค าพิลา 
05-007 นางสาว อนัญญา ขวัญเมือง 
05-008 นางสาว รัตนาพร กลับวุ่น 
05-009 นาย ชาญณรงค์ โปทา 
05-0010 นาย อมรเทพ เมาเกตุ 
05-0011 นางสาว พนิดา โรจน์ทองค า 

********************************** 
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       3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

06-001 นางสาว กัญญภัทร พรหมมาพันธุ์    
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  

อาคารบริการ 1 ชั้น 4 
06-002 นางสาว อาอิชะ ดือรือยอ 
06-003 นาย จตุรนต์ อนันตกุล 
06-004 นาย ชานนท์ รัตนีมงคล 

***************************** 
 

4. ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน(ปริญญาตรี): ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

07-001 นางสาว สายสุนีย์ สิงห์ค า  
 
 
    ห้องประชุม 1608-1608/1 

อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 

07-002 นาย กฤษดา ตระกูลพรหม 
07-003 นาย พลวัต จินดาประสาน 
07-004 นางสาว ปนัสยา มีสุข 
07-005 นาย ยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์ 
07-006 นางสาว เจนจิรา เทศทัน 
07-007 นางสาว อภิญญา ฉางเเก้ว 

******************************** 
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5. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) : ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 

 
หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

08-001 นาย ธวัชชัย ต้นโพธิ์  
 

    ห้องประชุม ศวน.มสธ.อุบลราชธานี 
08-002 นาย ศุภกิตติ์ สุขทอง 
08-003 ว่าที่ร้อยเอก ณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห์ 
08-004 ว่าที่ร้อยตรี ธีระวุฒิ สุวรรณทา 
08-005 นาย ส ารวย ภาคสีดา 

08-006 นาย บุญฤทธิ์ ตุ๋ยเจริญ 
 

ห้องประชุม 1608-1608/1 
อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มสธ.นนทบุรี 

 
08-007 นาย ชัยยา ละออเหล่า     

    ห้องประชุม ศวน.มสธ.อุบลราชธานี 
08-008 นาย เอกลักษณ์ ไวยพัฒน์ 

     
08-009 นาย นายวิวัฒน ์ ศรีไสล ห้องประชุม 1608-1608/1 

อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มสธ.นนทบุรี 
********************************** 

 
6. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ 

 
หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

09-001 นางสาว อนัญญา เกษแก้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  
 อาคารพิทยพัฒน์ ชั้น 3  

(ห้อง339) 
09-002 นาย ทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ 
09-003 นาย ดิลก พุ่มสุวรรณ์ 
09-004 นาย ธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ 
09-005 นาย กอบกุล จิตธ ารงศาสน์ 

******************************************** 
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          7. ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ปริญญาโท) : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 

 
หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

10-001 นางสาว สุนิสา พงศ์ผาสุก  
 
 
 
 
 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
อาคารบริการ 1 ชั้น 4 

10-002 นาย กัณตภณ เสือข า 
10-003 นางสาว ชนานาถ สุ่มมาตย์ 
10-004 นางสาว อรุณี ทองงาม 
10-005 นางสาว นฤมล มนตรี 
10-006 นางสาว วิลาวัลย ์ รัตนา 
10-007 นางสาว จันทิมา ขณะรัตน์ 
10-008 นาย สิทธิเดช สิทธิสินทรัพย์ 
10-009 นาย โชควสันต ์ อยู่สิงห์ 
10-0010 นางสาว อนุสรา พ้ืนงาม 
10-0011 นาย ไชยฉัตร โรจน์พลทามล 
10-0012 นาย อรรถพล ระวิโรจน์ 
10-0013 นางสาว ทัตพิชา สุขรัตน์ 
10-0014 นาย ทวีชัย ค าเพ็ญ 

*************************************** 

8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)  : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

-ไม่มีผู้สมัครสอบ- 
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          9. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) : งานวางผังแม่บท งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
กองแผนงาน 

 
หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

12-001 นางสาว กานต์ธิดา คงเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5      
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

12-002 นางสาว สมพร ทาจิ๋ว 
12-003 นางสาว เขมิสรา กุลมาตย์ 
12-004 นางสาว ศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์ 
12-005 นางสาว ปาณิศา ยมยะมาลี 
12-006 นาย ธงเทพ สรรธนสมบัติ 
12-007 นางสาว อรวี มีศิริ 
12-008 นาย ธนภัทร ยุระเกตุ 
12-009 นาย วัชระ จงไกรจักร 
12-0010 นางสาว อารีรัตน์ วงษ์ดียิ่ง 
12-0011 นางสาว รัตนากร นามวงษ์ 
12-0012 นางสาว อมรประภา เพ็ญสุวรรณ 
12-0013 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 
12-0014 นาย ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง 
12-0015 นาง นงนภัส แสนประสิทธิ์ 
12-0016 นางสาว กมลวรรณ ทองฤทธิ์ 
12-0017 นาย มณฑล เผือกโสมณ 
12-0018 นาย พิบูล หงษ์ทอง 
12-0019 นางสาว เบญญาภา วาดสูงเนิน 
12-0020 นางสาว จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ 
12-0021 นางสาว กรองทอง สุภาพพรชัย 
12-0022 นาย ปุญญพัฒน์ ทับละคร 
12-0023 นางสาว กาญจนา ทองมาก 

******************************** 
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10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)  : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 

สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคารบริการ 1 ช้ัน 4 

 
หมายเลข

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกลุ หมายเลข

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกลุ 

13-001 นางสาว สุภัชชา อุทยานินทร์ 13-0026 นาย ปริญภพ สืบหงษ ์
13-002 นางสาว วรรณิตา อังกาบ 13-0027 นางสาว ฐิติกรณ์ มานะศักดิน์นท ์
13-003 นาย ชัยเนต ิ คงกระจ่าง 13-0028 นางสาว ปลายฟ้า นามไพร 
13-004 นางสาว ภูษณิศา แก้วเขียว 13-0029 นาย ปัญญพนต ์ ปัญญา 
13-005 นางสาว นิธินนัท ์ ชนะศรีภูม ิ 13-0030 นางสาว กนเกศ จินะใจหาญ 
13-006 นางสาว สุรีย์พร เจดีย์ 13-0031 นางสาว ปิยะนชุ นาคประชา 
13-007 นางสาว กาญวิภา กลิ่นช ู 13-0032 นางสาว บวรรมย์ สรรเสริญ 
13-008 นางสาว ฐิตารีย ์ บัวรุ่ง 13-0033 นางสาว ชัญญา ชาตพิทยากุล 
13-009 นางสาว ปณัสร์ยา จันทร์วิรัช 13-0034 นาย วรเทพ เตชะศรินทร ์
13-0010 นาย ทรงพล เพชรพลอย 13-0035 นาย สุธี โสมาเกต ุ
13-0011 นางสาว ณัฐนันท ์ คงเพ็ชรศักดิ ์ 13-0036 นางสาว ดาราวรรณ โนนสายทอง 
13-0012 นางสาว วลัยลักษณ ์ อินชัย 13-0037 นางสาว สุทัตตา ทรงเดช 
13-0013 นางสาว ภัทรภร ตาไชยวงค ์ 13-0038 นาย ธงฉัตร สุภาพิชัย 
13-0014 นาง ณิชาภา วงศ์สุวรรณ 13-0039 นางสาว ธวชิน ี โรจนาว ี
13-0015 นาย รณกร กิติพชรเดชาธร 13-0040 นางสาว เปรมสุดา จิ๋วนอก 
13-0016 นางสาว บุญสิตา เกษมณี 13-0041 นางสาว กุลจิต วิศิษฎ์วณิชย ์
13-0017 นาย ณัฐธพงษ ์ แสงสุวรรณธนาภา 13-0042 นางสาว พิกุล ดิเรกสี 
13-0018 นางสาว นันทวรรณ พวงจ าป ี 13-0043 นางสาว กอบทอง รัตนแสง 
13-0019 นาย ชยุต รัชตะวรรณ 13-0044 นางสาว ณัฐธิดา รุ่งศรี 
13-0020 นาย เศรนี แก้วชะฎา 13-0045 นางสาว พาตีเมาะ ฮะแว 
13-0021 นางสาว สุกัญญา ไอสันเทียะ 13-0046 นางสาว ศรัญญา สิทธิดา 
13-0022 นางสาว นัทธมน อ่อนน้อม 13-0047 นาย พิทยุตม์กิจ พุทธสุวรรณ ์
13-0023 นาย ชนนท ์ เกียรติกอบกิจ 13-0048 นางสาว พวงวรรณ มะโนปราง 
13-0024 นาย อัคคเดช ประทีปแก้ว 13-0049 นางสาว จุฑามาส สื่อประสาร 
13-0025 นาย ณัฐชนน เจาวัฒนา 13-0050 นางสาว ศรัญญา สุขเกษม 
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10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)  : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน (ต่อ) 

สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคารบริการ 1 ช้ัน 4 

 
หมายเลข

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกลุ หมายเลข

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกลุ 

13-0051 นางสาว กนกพร มีชัย 13-0063 นาย ประภากร ขจรฤทธิ์ 
13-0052 นาย พงศกร ลักษณาวบิูลย์กุล 13-0064 นางสาว เบญจมาศ อินทร์มณี 
13-0053 นาย วศพล ฉัตรเกตุ 13-0065 นางสาว กัญญาพัชร ล ายอง 
13-0054 นางสาว วีนา   เขาแก้ว 13-0066 นางสาว ดารารัตน ์ กันทวงค ์
13-0055 นางสาว พลอยไพลนิ โชคสวสัดิ ์ 13-0067 นางสาว ธิดารัตน ์ ผลพิบลูย ์
13-0056 นางสาว ปุณิกา ทองเถาว์ 13-0068 นางสาว ณิชชาอร นครังส ุ
13-0057 นางสาว สุดารัตน ์ แก้วดวงเล็ก 13-0069 นางสาว ปฐมพร สวัสดิ์ใช ้
13-0058 นางสาว ศิวิภา ค าลอย 13-0070 นางสาว พรรษพร ท าทัน 
13-0059 นางสาว เบญจมาศ อุนาวงค ์ 13-0071 นางสาว นันชวีา มณีฤทธิ์ 
13-0060 นาย นพจักร หนูน้อย 13-0072 นางสาว ปาณิสรา ตั้งปิยภูวดล 
13-0061 นางสาว สุกานดา ปานศรี 13-0073 นางสาว วรรณภา วงษ์พินิจ 
13-0062 นางสาว ปัทมา จันทรไพฑูรย์     

********************************** 


