ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ภาคความรูค วามสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง
-------------------------------------------ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 562/2564 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันบุคคล
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไดดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผูสมัครเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ดังตอไปนี้
1) รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ
ทั้ง นี้ การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ เขา สอบขางต น นี้ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสีม า
ไดประกาศตามขอมูลและขอ เท็จจริงที่ผูสมัครสอบได รับรองตนเองในใบสมั ครวาเปนผู ที่มี คุณสมบัติทั่วไปไมมี
ลั ก ษณะตองหา ม และมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหนง ตรงตามประกาศรั บ สมั ครสอบ ดั ง นั ้ น หากปรากฏ
ภายหลั งวา ผู สมั ค รสอบรายใดมีค ุณ สมบั ติไม ตรงตามประกาศรับ สมัค รสอบ หรื อ คุ ณ วุ ฒ ิ ท ี ่ สมั ครสอบ ก.พ.
มิไดรับรองวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นไมมีสทิ ธิเขาสอบ
สำหรับผูสมัครสอบภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไวแลว แตไมมีชื่อเปนผูมีสิท ธิ
เขาสอบแขงขันฯ ตามประกาศ สามารถติดตอขอรับเงินคาสมัครคืนไดที่ งานสรรหาบรรจุแตงตั้ง กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอรโทรศัพท 064 7797561 ในวันและเวลาราชการ
2) วันเวลา และสถานที่สอบแขงขัน
เนื่องจากขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ไดทวีความรุ นแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิก ฤติ ดา นสาธารณสุข มีจำนวนผู ติ ดเชื้ อรายใหม ซึ ่ง ไมแสดงอาการ
แตสามารถแพรเชื้อโรคไดเพิ่มขึ้นในอัตราเรงที่สูงมาก เชื้ อโรคได กลายพันธุ และสามารถแพรก ระจายได ง  า ย
จึงมี การกำหนดมาตรการที่มุงลด และจำกัดการเคลื่อนยายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุมของบุคคล
เพื่อลดการติดตอสัมผัสระหวางกัน พรอมกับควบคุมการระบาดใหไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงตอการ
แพร ระบาดของโรค และความปลอดภัยดา นสุข ภาพของผูเขาสอบรวมทั้ง ผู ที่มี สว นเกี ่ ยวข องทุก ฝา ย ที่ ต อ ง
ดำเนินการภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉิน จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนั บ สนุ น ภาคความรู  ค วามสามารถทั ่ ว ไป และภาคความรู  ค วามสามารถที ่ ใ ช เ ฉพาะตำแหน ง
ใหทราบอีกครั้ง โดยสามารถติดตามประชาสัมพันธการกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแขงขันผานทางเว็บไซต
www.nrru.ac.th และhttp://vpress.nrru.ac.th/personnel/
อนึ ่ง ขอแจงใหผู มี สิ ทธิ สอบทราบวาการสอบแขง ขั น เพื ่อ บรรจุ แ ต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึ กษาสายสนับสนุน ครั้งนี้ อยูภายใตบังคับประกาศสถานการณ ฉุกเฉิ น พ.ศ.2548 ขอกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่ง
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงคำแนะนำของทางราชการ
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ที่ผูเกี่ยวของตองปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอความรวมมือมายังผูมีสิทธิสอบทุกทาน ควรเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนด กอนเขาสอบ
ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง เพื่อสรางภูมิคุมกันหมู ในกลุม
ผูสอบ และสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนในพื้นที่ที่เปนสนามสอบตอไป
ทั้งนี้หากผูมีสิทธิเขาสอบรายใดไมประสงคจะเขาสอบแขงขันแลวใหทานแสดงความจำนงค
เพื ่ อ ขอรับ เงิ น ค า สมั ค รคื น ได ท ี ่ เว็ บ ไซต http://vpress.nrru.ac.th/personnel/ข า วรั บ สมครงาน (เว็ บ ไซต
กองบริห ารงานบุค คล มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครราชสีมา) เรื ่อ ง การสละสิ ท ธิ เข า สอบแข งขั น และขอรั บ เงิ น
คาสมัครคืน ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวฒ
ั นาการ )
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดี

ที่ 920/2564

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 920/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
1) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2010001
นางสาวกนกวรรณ เชยโพธิ์
2010002
นางสาวอุรา แคนสี
2010003
นางสาวสุวิมล วิชาผา
2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
เลขประจําตัวผูเขาสอบ
2020001
2020002
2020003
2020004
2020005
2020006
2020007
2020008
2020009
2020010
2020011
2020012
2020013
2020014
2020015
2020016
2020017
2020018
2020019
2020020
2020021
2020022
2020023
2020024

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร
ชื่อ - สกุล
นางสาวกรองแกว ตั้งปรัชญากูล
นางสาวจิราวรรณ วรชาติ
นางสาวปุณมนัส บัวทองหลาง
นางสาวเขมญดา ปุญฤาธรรม
นางสาวยศวรรณ ดวงสูงเนิน
นางสาวยุวดี หวังหวงกลาง
นางสาวนภัสนันท นนทขุนทด
นางสาวปนปริณัฐ ปลั่งกลาง
นายสินติภาพ ขันติวงษ
นางสาวกาญจนาภรณ ศิริประภา
นางสาวดวงมณีย ชํานิพงษ
นางสาวเทียนพรรษา วรรณศรี
นางสาวนัทธิรา โยโพธิ์
นายกิตติภูมิ สุวรรณโภคิน
นางสาวธัญญรัตน ปลั่งกลาง
นายชินกฤต ไพฑูรย
นายปริญญา ละมุดตะคุ
นางสาววันวิสาข เกาสันเทียะ
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นายกษิดินท เกษสุวรรณ
นายปยพันธุ วังราช
นางสาวศิริลักษณ ชูทองหลาง
นางสาวขวัญฤดี ปญญาวัชรวงศ
นายวชิรดล แสงกุล
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030001
นางสาวภคพร มนตรีบริรักษ
2030002
นายพิชญะ หงษนาง
2030003
นางสาวณัชชา แสงรัตนพงษ
2030004
นางสาวนวลจุฑา ศิริฐาน
2030005
นางสาววราลักษณ สวางวงศ
2030006
นางสาวสุภาภรณ เกวียนโคกกรวด
2030007
นางสาวธัญชพัชร ธนาพัฒนพรประภา
2030008
นางสาวสุมารินทร เรืองโรจน
2030009
นางสาวทิติยานีย แสนเจก
2030010
นางสาวรสรินทร ตนโศก
2030011
นางสาวณัติกา หวังฟงกลาง
2030012
นางสาวฌัชชาชนก เทพรัตน
2030013
นางสาวสิริลักษณ จีบจอหอ
2030014
นายฐากร กมลวิบูลย
2030015
นางสาวเจนจิรา เอื้อกลาง
2030016
นายวรวุฒิ ดานกระโทก
2030017
นายธีรภัทร ศรีพรหม
2030018
นางสาวสุภาภรณ นพปอง
2030019
นางสาวภัทราพร ยาพิมาย
2030020
นางสาวดวงสุรีย หวยสูงเนิน
2030021
นางสาวมุทิตา หมายสุข
2030022
นางสาวเพชรรัตน ผันผอน
2030023
นางสาวอันศยา สรอยขุนทด
2030024
นางสาววรรณวิสา ดวงศรี
2030025
นางสาวกนิษฐา นพสันเทียะ
2030026
นายนราวิชญ รัตนประภาวรรณ
2030027
นางสาวสุนิตา รายสูงเนิน
2030028
นางสาวภัทรธร ชํานาญ
2030029
นางสาวณัฐวิภา ฟองจําเริญ
2030030
นางสาวอัมพิกา นาคสุรินทร
2030031
นางสาวยลดา อุนทรัพย
2030032
นางสาวปนมณี อภิเมธีธาํ รง
2030033
นางสาวรัฐฐาภรณ ลือสัตย
2030034
นางสาวพิชญนรินทร ชาญชาติ
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030035
นางสาวประพักษร กวางขุนทด
2030036
นายพงศกร ขวัญมา
2030037
นางสาวเมธีนี ชาญเมธี
2030038
นางสาวสุนันทา พุฒเนียม
2030039
นางสาวอรชา เขียนโพธิ์
2030040
นางสาวกานตสิณี ประสพโรจนศรี
2030041
นางสาวศิริประภา ครองเคหา
2030042
นางสาวธนาภรณ หมายไรกลาง
2030043
นางสาวสุกัญญา เมี้ยนกลาง
2030044
นางสาวพิชามญชุ สิทธิถนอมวงศ
2030045
นางสาวเพชรลดา บุญฉิมภาลี
2030046
นางสาววศินี หนุนกระโทก
2030047
นางสาววนาลี มีธนามันต
2030048
นางสาวนันทิชา ภาษาดี
2030049
นางสาวจุรีพร กระจางโพธิ์
2030050
นางสาวศุภางค ชาติกานนท
2030051
นางสาวกอสิริ ลายภูคํา
2030052
นางสาวเทพลักขนา ขอยนอก
2030053
นายสมพล อินโคกสูง
2030054
นายพิจักษณ เกตุใหม
2030055
นางสาวจิดาภา หนูโคกสูง
2030056
นางสาวมะลิวัลย เกงขุนทด
2030057
นายเบญจพล แกวยา
2030058
นางสาวศศิพิมพ จรรยาศรี
2030059
นางสาววรารัตน กังวาล
2030060
นางสาวอภิสรา สุวรรณกลาง
2030061
นางสาวจินตนา เดือนกลาง
2030062
นางสาวโศภิษฐา เตียศิริ
2030063
นางสาวหทัยรัตน หาญสมศรี
2030064
นางสาวกัลยรัตน แสงปก
2030065
นางสาวชนนิกานต เกิดอุลิต
2030066
นางสาววิชุณี หัสรังค
2030067
นางสาวศศิภา แสงศรี
2030068
นายสุรศักดิ์ เนาวสูงเนิน
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030069
นางสาวนันทัชพร สุขเกษม
2030070
นางสาวยุพา โมรัษเสถียร
2030071
นางสาวเพ็ญพิชญ บุญสิน
2030072
นางสาวกัญญาภัค หงษดี
2030073
นางสาวโชติรัตน โยธะชัย
2030074
นางสาวดรุณี พงษศิริ
2030075
นางสาวศิริวรรณ แผวพรมราช
2030076
นางสาวจุฬาลักษณ สงขุนทด
2030077
นางสาวชมพูนุท หนูหนาย
2030078
นางสาวศศิวิมล จงเจิดจรัล
2030079
นายเจตนรินทร สินปรุ
2030080
นางสาวสุชาดา มากกลาง
2030081
นายชยพล ดวงแกว
2030082
นางสาวอัจฉรา คําทอง
2030083
นางสาวนฤภร ราชบุรี
2030084
นายศิริพิชญ ธิติเสรี
2030085
นางสาวจันทรสุดา เจ็กมะดัน
2030086
นางสาชนัญสวรรค ยินดีชาติ
2030087
นางสาวกมลชนก จิระสุโข
2030088
นางสาวขนิษฐา หมอมโชคชัยเดโช
2030089
นางสาวกรหทัย บัวนุภาพ
2030090
นางสาวฟองทราย ชิดพลกรัง
2030091
นางสาวปานชนก พาเจริญ
2030092
นายพีระพัฒน ธนภูนนท
2030093
นางสาวกาญจนาไศย ศรีพันธุ
2030094
นายกฤตนัย เปรมวิไลศักดิ์
2030095
นายอภิวัฒน วงศมณีใส
2030096
นางสาวกนกพร มีถม
2030097
นางสาวนฤมล ประกอบดี
2030098
นางสาวอริสรา วงศดนตรี
2030099
นางสาวปลายฟา เลียนอยาง
2030100
นางสาวเกศรินทร นามมนตรี
2030101
นายนราวิชญ หลาอัมพร
2030102
นางสาวรัชนีวรรณ โหมกพิมาย
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030103
นางสาวเกศสุดา ลมเมฆ
2030104
นายธวัชชัย ชาติวิเศษ
2030105
นางสาวภาชินี บัวผัน
2030106
นางสาวเจนจิรา มรรคผล
2030107
นางสาวทิฆัมพร ถั่วกระโทก
2030108
นายประจักษ เกลื่อนกลางดอน
2030109
นางสาวแพรพิไล บุญหลาย
2030110
นางสาวเมราณี วิเศษ
2030111
นางสาวศุภกาญจน ปนกลาง
2030112
นางสาวกัลยาณี นินดานจาก
2030113
นางสาวพัชรินทร เชื้อภักดี
2030114
นายพงศวชิ ญ ยันตผูกวาจา
2030115
นายอดุลเดช จันทสิทธิ์
2030116
นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข
2030117
นางสาวสุวรรณี แนวทองหลาง
2030118
นางสาวชัชนาลัย ศรีหมื่นไวย
2030119
นางสาวหทัยชนก พานิช
2030120
นางสาวจรรยพร รักสัตย
2030121
นางสาวพิมพธิดา พวงกระโทก
2030122
นางสาวกัญญาภัค หนูสุข
2030123
นางสาวกนกกานต รับไพรี
2030124
นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย
2030125
นายศุภชัย ฉิมกูล
2030126
นางสาวฉัตราพร โกมาสถิตย
2030127
นางสาวดลฤทัย ยืนชีวติ
2030128
นางสาวณัฐสุดา โอบโคกสูง
2030129
นางสาวชุติกานต จรกา
2030130
นางสาวชนัญชิดา สุขประยูร
2030131
นายนรเศรษฐ จงปราณี
2030132
นางสาวชรินรัตน จีระดิษฐ
2030133
นางสาวสุวารี แกวสันเทียะ
2030134
นางสาวณภิษา ธนาสินนกร
2030135
นางสาวอรนลิน มูลพาที
2030136
นายศุภโชค บัวโคกสูง
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030137
นางสาวเธียรทยา ริรัตนพงษ
2030138
นางสาวภัทรลภา บุญแสน
2030139
นางสาวปฐมาวดี ทองสุข
2030140
นางสาวกมลชนก ตัดพุดซา
2030141
นางสาวเยาวลักษณ ประชาจัน
2030142
นายอนุวัฒน ศรีศักดา
2030143
นางสาวธนิตศา หมั่นกลาง
2030144
นางสาวจิราพร เทพกลาง
2030145
นางสาวกัญญาณัฐ เอกอัจฉริยา
2030146
นายรุจิภาส กลีบจําปา
2030147
นางสาวสุภาวดี คําหนองไผ
2030148
นางสาวสุวนันท จิตดี
2030149
นางสาวนณษปภัชค แสงสุรินทร
2030150
นางสาวภรภัค ภูริพงษจินดา
2030151
นางสาววรรณประภา จังกลาง
2030152
นางสาวพรรณิภา ตุนไธสง
2030153
นางสาวสุภามาศ ปาลศรี
2030154
นางสาวเกศินี กลิ่นขจร
2030155
นางสาวสุภาวดี ศรีมนตรี
2030156
นางสาวจิรัชญา ภูรักษา
2030157
นางสาวพัชรี ศรีวิชา
2030158
นางสาวภัชชา เกษชุมพล
2030159
นางสาวธรณณัชชา กิจอาทร
2030160
นางสาวกิตติกานต แกวขอนแกน
2030161
นางสาวกานดา เจริญไทย
2030162
นางสาวสุจิตรา ประพฤติเปน
2030163
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ
2030164
นางสาวกนกพิชญ เทพทอง
2030165
นางสาวดาริน ศิริ
2030166
นายสุทัศน เยี่ยงกลาง
2030167
นายอลงกรณ สืบศรี
2030168
นางสาวอรวรรณ บุญทูล
2030169
นางสาวจิราพร แปกระโทก
2030170
นายรัฐฐานนท ตามจะโปะ
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3) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2030171
นางสาวกานตระวี เขาพิมาย
2030172
นางสาวบัญจรัตน นิลนารถ
2030173
นายนิธกิ ุล ศิลาวงศ
2030174
นางสาวพีรดาพัฒน สิงหะสุริยะ
2030175
นางสาวกฤตลักษณ จอดพิมาย
2030176
นางสาวหัสยา จันทปาลี
2030177
นางวรพร บุญสง
2030178
นางสาวสุกัญญา หมูสะแก
2030179
นางสาวจริญญา สุขเกษม
2030180
นางสาวศิรภัสสร ทองนุช
2030181
นางสาวปาริชาติ สัตยารัฐ
2030182
นางสาวเจนจิรา เหมทองนาก
2030183
นางสาวนิภาพร พรมทันใจ
2030184
นางสาวพิพาพร จันออน
2030185
นางสาวสุจินดา สิทธิ
2030186
นางสาวสุชีรา หรายกลาง
2030187
นายกริชวรินทร วรจินดา
2030188
นางสาวนิศาชล ปุริเส
2030189
นางสาวพรทิพย บั้งจันอัด
2030190
นางสาวอิทธิรา มาชื่น
2030191
นางสาวปรัชภัทรศิณี จันทา
2030192
นางสาวจันทรจิรา ปฏิเสน
2030193
นางสาววัชราภรณ ชนะเกียรติ
2030194
นางสาววิภาวี นอยหนัน
2030195
นางสาวปทมาวรรณ อุดมดัน
2030196
นายปุญญพัฒน ทับละคร
2030197
นายธีรพล เปลงสันเทียะ
2030198
นายรชตะวัฒน อาจศรี
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4) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2040001
นางสาวบุณฑรีก พูบขุนทด
2040002
นายวรเดช เนือยทอง
2040003
นางสาวธิดารัตน ภูสวัสดิ์
2040004
นางสาวเพ็ญพิศ เกตุใหม
2040005
นายพงษอนันต ชวนโพธิ์
2040006
นางสาวอริสรา สุขประเสริฐ
2040007
นายธีรเดช ขาขุนทด
2040008
นางสาวสุธาทิพย สารีนันท
2040009
นางสาวสุพัตรา หลอนกลาง
2040010
นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย
2040011
นางสาวอรวรรณ เพชรสูงเนิน
2040012
นางสาวกรกมล มอมขุนทด
2040013
นางสาวทิพยสดุ า คํามา
2040014
นายอานนท เคลาเครือ
2040015
นายธนกฤต เกตุแกว
2040016
นายฐานพัฒน ตุเกต
2040017
นายอปนโย มาตราช
2040018
นางสาวสาวิตรี อาบสุวรรณ
2040019
นางสาวศิริลักษณ นอสูงเนิน
2040020
นางสาววิภาวรรณ มุงยุทธกลาง
2040021
นายวัฒนา แขมภูเขียว
5) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2050001
นางสาวนิศารัตน สวัสดิ์ดล
2050002
นางสาววราภรณ ชาติพหล
2050003
นายเรืองยศ ชนไธสง
2050004
นางสาวศศิธร ปดทุม
2050005
นางสาววรรณวิภา ไชยสิงห
2050006
นายปยทัศน แซอึ้ง
2050007
นางสาวผณัตดา นะรารัมย
2050008
นางสาววิชุดา ดวงกระโทก
2050009
นางสาวดารารัตน เชาวบัวหลวง
2050010
นางสาวเบญจพร สุขยอดพะเนา
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5) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2050011
นางสาวหทัยรัตน ธรรมวัฒน
2050012
นางสาวอรญา ผานาค
2050013
นายณัฐวุฒิ แกววิชัย
2050014
นางสาวสุพัตรา กอบพิมาย
2050015
นางสาววรรณา จันทรสิงห
2050016
นางสาวทิพปภา สีมาธรรมการย
2050017
นางสาวกุลธิชา เยียรสวัสดิ์วงศ
2050018
นายกิตติกรณ เรืองศรี
2050019
นางสาวอัจฉรา เทือกพุดซา
2050020
นางสาวจินตนา เนยสูงเนิน
2050021
นางสาวอรประภา อินศรีเมือง
2050022
นางสาวนวลละออง งาคชสาร
2050023
นางสาวสุชาดา สนิทสิงห
2050024
นางสาวปาริชาติ จุลพล
2050025
นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ
2050026
นางสาวชาลิสา เมากรูด
2050027
นางสาวฐิติพร โสมนาง
2050028
นางสาวใกลรุง วันสูงเนิน
2050029
นางสาวณัฐฐาภรณ นอยหมื่นไวย
2050030
นางสาวฐาวิณีย สุวิสูตร
2050031
นางสาวธัญลักษณ เจียศิริพร
2050032
นางสาวพัชรี ถามนาศาสตร
2050033
นางสาวภรภัทร โนนศรี
2050034
นางสาวขนิษฐา ขุมพลกรัง
2050035
นายภาสวัฒน เดชยา
2050036
นางสาวโชติชญาน กฤษณา
2050037
นางสาวเสาวนีย คงวงษา
2050038
นางสาวณัฏฐิติยา พูนภิญโญศักดิ์
2050039
นางสาวปยะพร คลายนิล
2050040
นายไพฑูรย เคนทาว
2050041
นางสาวภาวิดา ผิวผอง
2050042
นางสาวพยอม เจียนมะเริง
2050043
นางสาวกัญญวรา หนูสุข
2050044
นายศุภณัฐ สังขศรี
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5) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2050045
นายกฤษณะ เซ็นจะบก
2050046
นางสาวสุกัญญา สมัย
2050047
นางสาวเบญญาภา วิรุฬหภิญโญ
2050048
นางสาวเบญจภรณ มาตรนอก
2050049
นางประพาพรรณ กุลรพีภาส
2050050
นายกิตติกรณ กลองพุดซา
2050051
นายศรัญยู คงทวีเลิศ
2050052
นางสาวปทมา พิลาบุตร
2050053
นางสาวณัฐชา สังขงาม
2050054
นางสาวอัญชิษฐา อุปพงศ
2050055
นายปยพงษ นฤมิตสุวมิ ล
2050056
นางสาวธัญลักษณ แปรโคกสูง
2050057
นางสาวกัลยา กินกิ่ง
2050058
นายณัฐวุฒิ กุศลวงษ
2050059
นางสาวอุมาภรณ เจียนเกาะ
2050060
นางสาวพฤษภา ยิ้มมั่น
2050061
นางสาววรรณวนัช ตรีอาภรณวงศ
2050062
นายคมกริช ภักดีจอหอ
2050063
นางสาวตุลยดา แซล้ี
2050064
นางสาววีนัส หมายติดกลาง
2050065
นางสาวอุรัสยา ทาไธสง
2050066
นางสาวจันทิมา ปกสันเทียะ
2050067
นางสาวณิชานันท เพ็ญศรี
2050068
นางสาวจามจุรี เคนศรี
2050069
นางสาวศศิกาญจน เทพชาลี
2050070
นายสมิทธิ์ ประสิทธิ์
2050071
นางสาวบุรณบงกช ไชยรัตน
2050072
นายพงษพัฒน เสนหอม
2050073
นายอภิเดช พุดอุดม
2050074
นางสาวปนิสา ศิริวัฒน
2050075
นางสาวชิดชนก โพธิ์นอก
2050076
นางสาวอารีพร จงบวกกลาง
2050077
นางสาวพิมลพัชญ กาญจนจิรวงศ
2050078
นางสาวดวงใจ มีสวรรค
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5) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2050079
นางสาววธัญณชนก จงสมัคร
2050080
นางปาริฉัตร เสงี่ยมโคกกรวด
2050081
นางสาววรวรรณ สมุทรพงษ
2050082
นางสาวศุภรดา คมเหล็ก
2050083
นางสาวนฤมล สุวรรณแสน
2050084
นางสาววริยา เขาโคกกรวด
2050085
นายกริชนรินทร วรจินดา
2050086
นายวาทิตย สมุทรศรี
2050087
นางสาวอทิตยา ปานแกว
2050088
นางสาวรอยบุปผา จิราพงษ
2050089
นางยุวเรศ ธนะมูล
6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
เลขประจําตัวผูเขาสอบ
2060001
2060002
2060003
2060004
2060005
2060006
2060007
2060008
2060009
2060010
2060011
2060012
2060013
2060014
2060015
2060016
2060017
2060018
2060019
2060020

สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมพชนก บุญสิทธิ์
นางสาวชนานันท ดาสูงเนิน
นางสาววรัญญา ยิ้มเยื้อน
นางสาวกตัญชลี การนา
นางสาวหัทยา มีวุฒิ
นายฐานวุฒิ มีอุดมกิจเจริญ
นางสาวจุฑามาศ หลาบกลาง
นางสาวตรีทิพยนิภา รูยืนยง
นางสาวปนัดดา เกลื่อนกลางดอน
นางสาวจิตตะภาวัลย สูติปญญา
นางสาวอัญชลีภรณ ศรีษะธาตุ
นางสาวสุภาพร ดีวัน
นางสาวกฤษฎาภรณ ทองทิพย
นางสาวภัทรภรณ ศรีฟก
นางสาวธัญลักษณ แสนศรีมน
นางสาวรัตนศิริ ทองแตม
นางสาวธัญชนก วรจิตติ
นางสาวชนมณิศา สืบเทศ
นางผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร
นายกิตติพิชญ นิลสีสุวรรณ
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6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2060021
นางสาวขวัญแกว แสงศรี
2060022
นางอรวรรณ แควกลาง
2060023
นางสาวสุดารัตน กั๊กสูงเนิน
2060024
นางสาวนวรัตน ผลคํา
2060025
นางสาวปทุมทิพย เหลาดี
2060026
นายปฏิภาณ ปราบงูเหลือม
2060027
นางสาวอมรรัตน สติภา
2060028
นายพิชิตชัย ภาชื่น
2060029
นายมารุต ขาวเมือง
2060030
นางสาวพรรณทิภา ปลั่งกลาง
2060031
นางสาวศิรภัสสร ขนขจี
2060032
นางสาวประกายเพชร แกวอินทร
2060033
นางสาวลวิตรา กรอนกลาง
2060034
นางสาวเบญจวรรณ ยิ้มแจง
2060035
นางสาวมลิวัลย สาเลศ
2060036
นางสาวยุกตะนันท ดีนาน
2060037
นางสาวนันทยา ปกกาสาตัง
2060038
นางสาวกูลชัญญา แกวกัลยา
2060039
นางสาวสิริกมล ทองอาจ
2060040
นายทวีชัย แซจู
2060041
นางสาวอรพรพรรณ ธรณธญ
ั รัตน
2060042
นางสาวชนากานต รัตนอัมพร
2060043
นางสาวณัฏฐริยา ภุโพธิ์
2060044
นางสาวทิพยวารินทร จรรยาศรี
2060045
นางสาวมนทิรา ปลิงกระโทก
2060046
นายโชติชวาล ใกลโพธิ์
2060047
นางชุติกาญจน พวงจินดา
2060048
นางสาวรัตนาพร พวกกระโทก
2060049
นางสาวนัดดานาถ รังปญญา
2060050
นางสาวแพรวพรรณ โปรงกลาง
2060051
นางณัฐรดา สุมมาตย
2060052
นางสาวพิชชาพร วงศศิริรักษ
2060053
นางสาวณัฐชยา สุขพอดี
2060054
นายศราวุธ พุทธิ
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6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2060055
นางสาวสุภาวดี จันชนะ
2060056
นางสาวนัฎชนก จําปาโพธิ์
2060057
นางสาวเกสรีคณิศร แสงสุรินทร
2060058
นางสาววัชรินทร ศรีสวาง
2060059
นางสาวปทมวรรณ พัฒนะ
2060060
นางชอบุปผา เปรมวิไลศักดิ์
2060061
นางสาวดวงมณี ครึบกระโทก
2060062
นางสาวธนพร ปยนราพร
2060063
นายกิจจาพัฒน นาควิริยะ
2060064
นางสาวปวัญญา ประชุมภู
2060065
นายธันวา โตชูวงศ
2060066
นางสาวไอรินทร เลิศพัชรีวรรณ
2060067
นางสาวสุกัญญา เมืองสุข
2060068
นางสาวริญญภัสร เสรีอัญญาวงศ
2060069
นางสาวณัฐรดา กองทอง
2060070
นางสาวจิมประภา อาจหาญ
2060071
นางสาวอมรวรรณ ปลื้มมะลัง
2060072
นางสาวเทพนภา ดวนสันเทียะ
2060073
นางสาวจรัญรัชญ เกตุนอก
2060074
นางสาวศศิพรรณ ลายจันทึก
2060075
นางสาวเพ็ญพิชา สารถี
2060076
นายภูริต คลังแกว
2060077
นางสาวสุริยาพร กมลธรรม
2060078
นางสาวตองตา ตั้งชูวงษ
2060079
นายสุทัศน ผางเวทย
2060080
นางสาวมาลีวรรณ จันทนันท
2060081
นายอาทิตย เลาะสูงเนิน
2060082
นางสาวพิมพกานต ทองเฟอง
2060083
นางสาวพงศศุลี ศิริมงคลเดชากุล
2060084
นางสาวกวินทรา วรทองหลาง
2060085
นางสาวปทิตตา บุญหลาย
2060086
นางสาวสุชาวดี ฉิมกูล
2060087
นางสาวอรจริน สุทธิวิไล
2060088
นางสาวกรรณิกา นวลพุดซา
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6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2060089
นางนฤมล เพียซาย
2060090
นางสาวมินตรา คาคลอง
2060091
นางสาวอภิชญา สงนอก
2060092
นายณัฐดนัย พยัคฆพงษ
2060093
นางสาวพิมพันธ ไพคํานาม
2060094
นางสาวจุฬาลักษณ พลสมบัติ
2060095
นางสาววรรณศิริ รักชาติ
2060096
นายปยะนัส ใจซื่อ
2060097
นางสาวพรธิดา เลิศบารมี
2060098
นางสาวสุนิษา มันสีชุม
2060099
นางสาววิชญาดา บุญหนา
2060100
นางสาวถิ่นไทย แกวสําโรง
2060101
นางสาวศิริพร นราพล
2060102
นางสาวนิพาดา ธรรมบุตร
2060103
นางสาวอรทัย ไอสันเทียะ
2060104
นางสาวพิมลพรรณ กลิ่นเกิด
2060105
นางสาวลักขิกาการย บุญแสน
2060106
นางสาวกรรณิกา กางโคกกรวด
2060107
นางสาวกุลณัฐ พยุงเจริญ
2060108
นางสาวกชพร วานิชชัง
2060109
นางสาวพรรณราย พรโสภณ
2060110
นางสาวพรทิพย บั้งจันอัด
2060111
นางบังอร มงคลแท
2060112
นางสาวบุษรา ภาคีฑตู
2060113
นางสาวธันยารัตน ไตยเวียง
2060114
นางสาวนรีรัตน แอมไธสง
2060115
นางสาวปารณีย ชื่นวิเศษ
2060116
นางสาวสุดารัตน เรืองศักดิ์
2060117
นางสาวอารีรัตน ปรีชารักษ
2060118
นางสาวพรศิริ จันทปาลี
2060119
นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสันติสุข
2060120
นายภาณุพล กาญจนา
2060121
นางสาวภัคชัญญา คลองยุทธ
2060122
นางสาวชฎานุช รื่นเริง
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6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2060123
นางสาวธันยนันท สิงหวิเศษ
2060124
นางสาวสุพัตรา กิ่งแกว
2060125
นายสงวนศักดิ์ บุตรศรีภูมิ
2060126
นางสาวศรัญยพร สิงหชุม
2060127
นางกมลวรรณ กสิประกอบ
2060128
นางสาวอรอนงค ปนกลาง
2060129
นางสาวสิริลักษณ จันทรแกว
2060130
นางสาวจุฑามาศ เลารุงเรือง
2060131
นางสาวดลยา ไรกระโทก
2060132
นางสาวจิตรทิวา อินแสน
2060133
นางสาวสุนิสา สุขชะเอม
2060134
นางสาวเบญจมาภรณ สงวนชม
2060135
นางสาวอัจฉรา บุญเทียม
2060136
นางสาวผกาแกว การะเกษ
2060137
นางสาวรวิภา เชาวมะเริง
2060138
นางสาววจีพร สรอยมณี
2060139
นางสาวสุพรรษา เข็มทอง
2060140
นางสาววิภาภรณ ยวนจิตร
2060141
นางสาวปณยวีร ตุนทอง
2060142
นางสาวอเฑตญา เที่ยงธรรม
2060143
นางสาวสุชาดา ศรีวิชา
2060144
นางสาวณัฐนันท ทนหมื่นไวย
2060145
นางสาวอินทุอร อินทะพุฒ
2060146
นางสาวนฤมล ดานกระโทก
2060147
นางสาววรญา กอบกรธนโชติ
2060148
นางสาวอโณทัย เสนาชัย
2060149
นางสาวรจนาภรณ ทีปสวาง
7) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
เลขประจําตัวผูเขาสอบ
2070001
2070002
2070003
2070004

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ชื่อ - สกุล
นางสาวปยาพัชร เตินขุนทด
นางสาวเมธาพร จันทรมนตรี
นางสาวสุดารัตน จงเอื้อกลาง
นายพลวัฒน โพธิ์สุ
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7) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2070005
นายวิริยะ กิตติคุณกันรัมย
2070006
นางสาวฐิตาพร ศรีพระจันทร
2070007
นางสาวชอผกา วงษาเนาว
2070008
นายพงศฤทธิ์ กองแกว
2070009
นางสาวขวัญเรือน ปราบจะบก
2070010
นางสาวณัฎฐากร พุทธายะ
2070011
นายธํารงค สังขเงิน
2070012
นางสาวเมทาวินี โตนอก
2070013
นายอรรฆยพิชญศิษฏ ธรณธัญรัตน
2070014
นายพันธกาญจน แสงไพฑูรย
2070015
นางสาวทิพยอุษา กลาไพรี
2070016
นางสาวอัญธิกา เมืองสุวรรณ
2070017
นายฐิติพันธุ ชัยนนทลักษณ
2070018
นายภูธัชช บุญเชื่อง
2070019
นายพงศสชุ น นวนศรี
2070020
นายจีระพงษ นาคศรี
2070021
นายนพชัย หลักทอง
2070022
นางสาวพวงเพ็ชร มีเงินลาด
2070023
วาที่ ร.ต.ชายมงคล มานะจักร
2070024
นายพงศศิริ เลียบกระโทก
2070025
นายนวเวช กลาหาญ
2070026
นางสาวปุริมปรัชญ กังวานตระกูล
2070027
นายธวัชชัย สุกใส
2070028
นายบุญฤทธิ์ พรมมา
2070029
นางสาวกิตติยา ชากลาง
2070030
นางสาวณัฐชยา สนพะเนา
2070031
นางสาวรุงฤดี ชลอเจริญยิ่ง
2070032
นายมารุต วิลยั กรวด
2070033
นายวาธศิลป สันติชัยรัตน
2070034
นางสาวอลิศา อามิ
2070035
นายธนิท พันธุรอด
2070036
นางสาวณัฏฐิกา แจมสวาง
2070037
นางสาวมุทิตา สุรนันท
2070038
นางสาวนฤมล เตาทอง
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7) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2070039
นางสาวสาวิตรี เพชรแกว
2070040
นางสุมาลี แปนเงิน
2070041
นางสาวสุวรรณี แสงสุวรรณ
2070042
นางสาวศิริรัตน สาเกตุ
2070043
นายวชิรชา วัฒนชานันท
2070044
นายนิกร บุเหลา
2070045
นางสาวกมลชนก นิลละผาย
2070046
นายเมธีวุฒิ บุตรจินดา
2070047
นางสาวพรนภัส คงกลาง
2070048
นายภคพงศ พูนสิรินาวิน
2070049
นายอธิวรรธน รัตนประยูร
2070050
นายณัฐกร แผวพลสง
2070051
นายธนาคาร เสถียรพูนสุข
2070052
นายธนกิตติ์ ทิพาวรรณากร
2070053
นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย
2070054
นายวัชระ ภักดิ์จัตุรัส
2070055
นางสาวลักษณวดี ผิวตะขบ
2070056
นางสาวเนตรนัฎฐา บุญทอง
2070057
นางสาวบัวชมพู ชวนนุสรณชัย
2070058
นายอภิรักษ บรรดาศักดิ์
2070059
นางสาวปวีณา แววโคกสูง
2070060
นายภูมินทร ทิศกลาง
2070061
นางสาวพิชามญชุ ปงสันเทียะ
8) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2080001
นางสาวมุกดา ขวัญกลาง
2080002
นางสาวขนิษฐา เมฆะวัฒนะ
2080003
นางสาวนปภา แซเฮีย
2080004
นางอุทุมพร ลาวเซน
2080005
นางสาวอรพรรณ เริ่มรักษ
2080006
นางสาวสุรียรัตน รัตนวิชัย
2080007
นางสาวนริศรา จันทา
2080008
นางดาราวดี เพียรโนนลาว
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8) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2080009
นางสาวรัมภรดา สุดวิลยั
2080010
นางสาวดาริกา กลางคํา
2080011
นางสาวภาศินีย แขขุนทด
2080012
นางสาวศิริวิมล พึบขุนทด
2080013
นางสาวอนุชรา ภูงาม
2080014
นางสาวรังสิมา ชางเก็บ
2080015
นางสาวภัทรวดี แสงนวล
2080017
นางสาวอรุณประภา เอี้ยวสถิตยวงศ
2080018
นางสาวโชติมา ฝอยพรมราช
2080019
นางสาวสิรินาฎ ทุนสูงเนิน
2080020
นางสาวเสาวรส แสงสันเทียะ
2080021
นางสาวอินญา เขมารกุล
2080022
นางสาวผองนภา สีเกี๋ยง
2080023
นางสาวภัทราพร อินทรีย
2080024
นางสาวกนกวรรณ พลวิริยะกุล
2080025
นางสาววัชราพร สรอยตะคุ
2080026
นางสาววิลาสินี จันทะเสน
2080027
นางสาวกัญญาณัฐ พูนเกิดมะเริง
2080028
นางพิมพชนา ทอนเกาะ
2080030
นางบงกช ฉายศิลป
2080031
นางสาวพรฤทัย วัฒนะสิริโชค
2080032
นางสาววริศรา อุปเถย
2080033
นางสาวปริศนา ยนจอหอ
2080034
นางสาวกรรณิกา กองจันทร
2080035
นายงวรุตม มรรฤผล
2080036
นางสาวอทิตยา แกงกระโทก
2080037
นายนิติภาวี กลอมใจ
2080038
นางสาวไอลดา เสสา
2080039
นายเพชร พลอยหมื่นไวย
2080040
นางสาวศศินา สมสนิท
2080041
นางสาวนัทธมน เทียมโคกกรวด
2080042
นางสาวสุภาวดี เผียนสันเทียะ
2080043
นางสาวจุฑามาศ แกวดวงใหญ
2080044
นางสาววราพร ภูคําศักดิ์
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8) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2080045
นางสาวนิศาชล งามวงศ
2080046
นางสาวพนิดา กาจกระโทก
2080047
นางสาวอังสุมาริน จงประเสริฐ
2080048
นางสาวชนนิกานต พิพัฒนเสวิกุล
2080049
นางสาวพรรณิกา วิสุทิยา
2080050
นางสาวศรัญญา สายเครือดํา
2080051
นายนครินทร คงทวีเลิศ
2080052
นางสาวนฤมล อุตมัง
2080053
นางสาววรรณศิริ พนิรัมย
2080054
นางสาวนภสร เทพวงศ
2080055
นางสาวสุชาดา พงศพิสิษฐา
2080056
นางสาวมะลิวรรณ จี้พันดุง
2080057
นายบดินทร มิ่งจันทึก
2080058
นางสาวธวัลพรรณ ทองจันทา
2080059
นางสาวยลดา กองจันทร
2080060
นางสาวสุกัญญา สังเสวก
2080061
นางสาวชุดารัช สุวรรณกฤศ
2080062
นางสาวปวีณนุช เตชิตตุลธร
2080063
นางสาวกิ่งกานต มโนบาล
2080064
นางสาววาสินี คงตางาม
2080065
นายวีรศักดิ์ ลัดออน
2080066
นางสาวเพชรดา กรรณิกา
2080067
นางสาวณัฐณิชา พึ่งทหาร
2080068
นางสาวกรุณาพร จงอาจ
2080069
นางสาวพรพิมล สุริวงค
2080070
นางสาวเกตุวดี จําปาทอง
2080071
นางสาวปาลิดา แอโสะ
2080072
นางสาวรวิษฎา โคกทอง
2080073
นางสาวชฎาพร อุบลครุฑ
2080075
นางสาวจินตวีร ไรดี
2080076
นางสาววรางคณา เสริมเจริญกิจ
2080077
นายธีรพงษ พรมเกาะ
2080078
นางณัฏฐวริณ อนันตรสุชาติ
2080079
นางสาวพาฝน คําเกิด
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8) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2080080
นางสาวสกุณา เอิบโพธิ์กลาง
9) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2090001
นางสาวนัทธสมน แสงรัตนพงษ
2090002
นายคฑาวุธ รักกุศล
2090003
นางสาวพรทิพย ศรีชาติ
2090004
นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง
2090005
นางสาววิทิตา ปยพิทยากร
2090006
นางสาวจันทพร ชวนกุล
2090007
นางสาวสารภี คิดรอบ
2090008
นางสาวพรทิพย ศิริโภคานนท
2090009
นางสาวธนพร เชาวลิต
2090010
นางสาววัชรีพร แฝดกลาง
2090011
นางสาวกัญญา วงศศรีใส
2090012
นางสาวสายธาร กอแจงกลาง
2090013
นางสาวจุฬาลักษณ จําปามูล
2090014
นางสาวโชษิตา สืบมวงไทย
2090015
นางสาวสุธาสินี เรียบสันเทียะ
2090016
นางสาวเบญจมาศ พินงูเหลือม
2090017
นางสาวธิดารัตน จวงจันทร
2090018
นางสาวศศิธร สุดสี
2090019
นางสาวภรณทิพย ลัดขุนทด
2090020
นางสาวคนางคนุช บุญพัฒน
2090021
นางสาวบงกช ระจิตดํารงค
2090022
นางสาวกันตยา เจริญสุข
2090023
นางสาวณวพร กลอมจอหอ
2090024
นางสาวนฤมล นอยทรงค
2090025
นางสาวพรกนก ธรรมประโคน
2090026
นางสาวสมฤดี กิสงู เนิน
2090027
นางสาวรุจนันท ศรฤทธี
2090028
นางสาวสมพร ขอโนมกลาง
2090029
นางสาวนิภาภรณ บุญนาน
2090030
นางสาวสภัทรพร ประสานเนตร
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9) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2090031
นางสาวพลอยไพลิน นิลสมัคร
2090032
นางสาวธันยพร ผานอน
2090033
นายธีรภัทร ออนแพง
2090034
นางสาวสมฤดี สุขศรี
2090035
นางสาวสินาภรณ นามวงค
2090036
นางสาวณัฐกานต นาฮอม
2090037
นางสาวกมลวรรณ สิงหแพ
2090038
นางสาวศุภยา นิดกระโทก
2090039
นางสาวดรุณี ชาติจันทึก
2090040
นางสาวสโรชา แงจัตุรัส
2090041
นางสาวแกวตา ทองนอก
2090042
นายดลภิวัฒน อาจประจญ
2090043
นางสาวศรุดา วิชิตผานุรี
2090044
นางสาวศิริพร ชูสระนอย
2090045
นางสาวภคินี วิทยศลาพงษ
2090046
นางสาวธารารัตน ทูลไธสง
2090047
นางสาวเนตรธัญสิตา โพธิ์นิลกุลภา
2090048
นางสาวอัญชลิกา บุญยืน
2090049
นางสาวจุรีรัตน ชูทอง
2090050
นางสาวจิตติมา แกวยงกต
2090051
นางมนัสนันท ธนกิตติ์ผา นุรี
2090052
นางสาวปยวรรณ รัตนศรีสมบัติ
2090053
นายปกรณวิชญ บุตทะจัน
2090054
นางสาวพัชรียา ดาษงูเหลือม
2090055
นางสาวชรินทิพย แซกิม
2090056
นางสาวชุติมา ไตรจะโปะ
2090057
นางสาวศศิวิมล รักษสัจจา
2090058
นางสาวภัทรมน เดชาปภากร
2090059
นางสาวพิชชาภา จันทรศิริ
2090060
นางสาววราลักษณ เซงตระกูล
2090061
นางสาวภริตา หวงประโคน
2090062
นางสาวธนิสร เจียมเกาะ
2090063
นางสาวสุมาลัย กิจวิกรานต
2090064
นางสาวดวงฤดี จํารัสภูมิ
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9) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2090065
นางสาวจุฬารัตน ศรีวิชา
2090066
นางสาวปทมาวดี พิทึกทักษ
2090067
นางสาวอารียา ชะมายกลาง
2090068
นางสาวสุวิมล นิลระยะ
2090069
นางสาวชญาณี ปราบจะบก
2090070
นางสาวปวีณา แกวศรีใส
2090071
นางสาวสุดามาศ ดวงสูงเนิน
2090072
นางสาวสุดารัตน เจียชาลี
2090073
นางสาวจุรีพร เภสัชชา
2090074
นางสาวพัณณิตา หาญณรงค
2090075
นางสาวพรรณพัชร แทนพลกรัง
2090076
นางสาวอรอุมา แปวสูงเนิน
2090077
นางสาวพจนา คําเกิด
2090078
นางสาวชรินรัตน ปานแกว
2090079
นางสาวฐิติยา โกยวิวัฒนตระกูล
2090080
นางพชรกมล เลาเจริญพานิชย
2090081
นางสาวอิศรัชฎ ไผโคกสูง
2090082
นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ
10) ตําแหนงเจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา สังกัดกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2100001
นายสุธรี  เงินสันเทียะ
2100002
นางสาวตวงพร วงษาผานุรี
2100003
นางสาววรรณภรณ ธรรมโหร
2100004
นางสาวชลลดา คมไธสง
2100005
นายนัฐพงษ ศรีอังคฮาด
2100006
นางสาวสุธาสินี จิตติมณี
2100007
นางสาวอารตี ชุมเสนา
2100008
นายอดิศักดิ์ ตรีสจั จธรรม
2100009
นางสาวญาธิป พุทธธนานันต
2100010
นายศากร คุมเรือน
2100011
นางสาวกณชพร แสงประจักษ
2100012
นางสาวศรัณยรัฐ สุวรรณมาลี
2100013
นางสาวอธิตติยาธร ปติเก
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10) ตําแหนงเจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา สังกัดกองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2100014
นางสาวปานรวี เศรษฐกระโทก
2100015
นางสาวจุฬามณี ใตดอนไผ
2100016
นางสาวมุกรวิณณ
ั ท ชัยสิทธิ์ปรุ
2100017
นายภักดี ประทุมคํา
2100018
นางนฤมล สกุลเลิศวัฒนา
2100019
นางสาวเตชินี ตอมกระโทก
2100020
นายอภิรักษ สินจังหรีด
2100021
นางสาวเนตรสกาว โสบกระโทก
2100022
นายภีนพัฒน แกวประเสริฐ
2100023
นางสาววิมลมาศ ชาลวนิชสุทธิ์
2100024
นายภาณุวัฒน แกวพรม
2100025
นางสาวศรฤทัย วันลีลา
2100026
นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท
2100027
นายภวรรษ สมบัติธีระ
2100028
นายคําเส็ง เทียมดง
11) ตําแหนงชางไฟฟา สังกัดโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สํานักงานอธิการบดี
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2110001
นายภูมิปญญา หาดทราย
12) ตําแหนงวิศวกร สังกัดโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สํานักงานอธิการบดี
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2120001
นายประนด พอกขุนทด
2120002
นายเทอดศักดิ์ วีระเทา
13) ตําแหนงบรรณารักษ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2130001
นางสาวจิตติรัตน มาบจะบก
2130002
นางสาวนฤมล นิเวศสวรรค
2130003
นางสาวเพ็ญนภา เรืองวงษ
2130004
นายพชร สุกเกรียม
2130005
นางสาวชนากานต สุวรรณ
2130006
นางสาววนิดา บุติมาลย
2130007
นางสาวพิสุทธิพร ราซิดี
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13) ตําแหนงบรรณารักษ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2130008
นางยุวภา รือเกอร
2130009
นางศุภัคษร บุญราช
2130010
นางสาววรปรัชญ สาครวาสี
2130011
นางสาวอิสริยาภรณ ศรีโยธา
2130012
นางสาวสุวนันท รัตนศฤงค
2130013
นางสาววรรณภา รุนมะลัง
2130014
นางสาวกุลนิตย เคนศรี
2130015
นางสาวนงลักษณ กองคํา
2130016
นางสาวดาราพร หนูจันทรออน
2130017
นายภาณุวัฒน อินทรสมบัติ
2130018
นางสาวจีรนันท ทิพยประเสริฐ
2130019
นางสาวสุนิสา อีสา
2130020
นางสาวจุฬาพร ถนอมมิตร
2130021
นางสาวเสาวณีย เตียศิริ
2130022
นายกิตติศักดิ์ มหิสนันท
2130023
นางสาววราภรณ ตรีวงษ
2130024
นางสาวปทุมรัตน ปาสาจัง
2130025
นางสาวพิชามญชุ โชติกันตะพัฒน
2130026
นางสาวอาทิตยา กองพิลา
2130027
นางสาวพรมณี เนียนสันเทียะ
2130028
นางสาวนพนันท นนทะศร
2130029
นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย
2130030
นางสาวสมฤทัย รัตนาภรณ
2130031
นางสาวเกศรินทร นอยคําแกว
2130032
นางสาวกาญจนา ปลานอย
2130033
นายกิตตินันท โสพุดออน
2130034
นางสาวลักขิกา เพ็งพิพาทย
2130035
นายการัณยภาส ยาคํา
2130036
นางสาวอารียญา เศษเพ็ง
2130037
นางสาวณัฐกาญจน ผิวตะขบ
2130038
นายธนพันธ ชูวงศ
2130039
นางสาวบุษกร แซกรัมย
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14) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2140001
นางสาวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ
2140003
นายธณัฐพงษ เคามาก
2140004
นางสาวรวิภา บั้นกลาง
2140005
นางสาวอรทัย หาญสงคราม
2140006
นายพรสวรรค อิงไธสง
2140007
นายชัยยัญ ควนปญญา
2140008
นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย
2140009
นางสาวสุชญา จันทรแสง
2140010
นางสาวชลนิภา คิดรอบ
2140011
นางสาวกนกวรรณ ศิริ
2140012
นางสาวอมิตา ขอนคางพลู
15) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2150001
นายโกเมศ หัสรังค
2150002
นางสาวโยษิตา ฝอยทอง
2150003
นางสาวรุงฤดี มุงแฝงกลาง
2150004
นางสาวกรรณิกา อุนคํา
2150005
นายมังกร เจนชัย
2150006
นางพงศกร ศาสนนันทน
2150007
นางสาวพนิดา ชัยมงคล
2150008
นายเจนภพ สุขขุนทด
2150009
นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน
2150010
นายเกียรติรัตน บุษบง
2150011
นางสาวณัฎฐนันท ไชยรัตน
2150012
นางสาวจิราพร วรทองหลาง
2150013
นางสาวปภัสรา อิสสรา
2150014
นางสาวมินตรา บุญกอง
2150015
นางสาวน้ําผึ้ง ขอเชิญกลาง
2150016
นางสาวปยะนุช หอมกลาง
2150017
นางสาวเพชรลดา ทะเลดอน
2150018
นางสาวกานตธิดา โฆษิตประเสริฐ
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16) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดสํานักคอมพิวเตอร
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2160001
นายภัทร ยังวารี
2160002
นางสาวปภาวดี เงื่อนกลาง
2160003
นายปญจรุจน วัชรจํารัสภัสร
2160004
นายสุรพล เคลาเครือ
2160005
นายสุนันท สระขุนทด
2160006
นางสาวกรรณิการ ศรเพชร
2160007
นายวิทยา แกวสุข
2160008
นายธนวัฒน เกิดเทอดวงษ
2160009
นางสาวสิรภัทร ปทมโกมล
2160010
นางสาวธิติพร เทียมตะขบ
2160011
นางสาวอัญชลี เรียบรอย
2160012
นางสาวนิโลบล ปราณีตพลกรัง
2160013
นายฉัตรชัย เจียมรัมย
2160014
นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ
2160015
นายศิวกร นามสีฐาน
2160016
นายสุจิน หมายตามกลาง
2160017
นายภาณุ บํารุงจิตต
2160018
นายวิศรุต เทียนทิพยการุณย
2160019
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมจันทร
2160020
นายสุชน รัตนโชติ
2160021
นายศมากร โคตรแกว
2160022
นายบัญชา พูนนอก
2160023
นายจิรพันธ รองในเมือง
2160024
นายกันตภณ แจงโสภา
2160025
นายชัยชนก ชุติวรพงษ
2160026
นายณัฐวุฒิ กันนุลา
2160027
นายกัมปนาท ฮงภูเขียว
2160028
นายธงชัย แซแต
2160029
นายกุลวรรธน ธงกิ่ง
2160030
นายฐานทัพ เดโช
2160031
นายธนากร จันทรานุวงศ
2160032
นางสาวชฎาภรณ ประเชษฐา
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16) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดสํานักคอมพิวเตอร(ตอ)
เลขประจําตัวผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล
2160033
นางสาวสุพรรษา ตาทอง
2160034
นายสุวรรณ แซลิ้ม
2160035
นายรวมโชค มุงพึ่งกลาง
-------------------------------------

