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                                             ประกาศส านักงานมหาวิทยาลัย 
          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 
                                         --------------------------------------------- 

 

             ตำมประกำศส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุ
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน) ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ต ำแหน่งเลขที่ S4010107 
อัตรำเงินเดือน 15,530 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ ซึ่งได้ประกำศรับสมัครจนถึงวันที่ 20 กันยำยน 2564 นั้น 
             ในกำรนี้ กองอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร       เรียบร้อย
แล้ว และปรำกฏว่ำมีผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก จ ำนวน 235 รำย ดังนี้ 

1. นำงสำวฐิติมำ  สมใจ      
2. นำยธนัท  ธนำกรวิศิษฎ์      
3. นำงสำวปรำงทิพย์  พรหมพิจำรณ์      
4. นำงสำวทัตพิชำ  จันทร์จำรุพงศ์      
5. นำงสำวกัญญำภัค  ธรรมเสนำ      
6. นำงสำวกนกวรรณ  ณ เชียงใหม่       
7. นำงสำวเบญญำภำ  นำโพนงำม       
8. นำยภิรัฐ  บดินทรัชยำนนท์       
9. นำยนที  กุลผะกำ      
10. นำงสำวเจตนิพิฐ  ค ำภิโล       
11. นำงสำวอรณี  ชุ่มวงศ์      
12. นำงสำวปิยฉัตร  พูลล้น     
13. นำงสำวเหมือนฝัน  เทพยำ      
14. นำงสำวสิรพิชญ์  รักษ์มณี      
15. นำงสำววรำภรณ์  อ่วมอ่ำม      
16. นำงสำวสุดำรัตน์  เข็มพล      
17. นำยฐำปกรณ์  สุนันตำ      
18. นำงสำววำสนำ  มูลอิ่น      
19. นำงสำวนิรันยำ  ขัดทองงำม      
20. นำงสำวปรียำวดี  คำค ำ    
21. นำงสำวบุษรินทร์  เดชะบุญ     
22. นำงสำวปิยะกำญจน์  คงทะ     
23. นำยอัศวิน  ศรีชัย      
24. นำงสำวสิรินยำ  หล้ำค ำลือ     
25. นำงสำวศิริพร  น้อยกำญจนะ      
26. นำยวีรวิชญ ์ พิมลมำตร์     
27. นำงสำวอังคณำ  ทิใจ     
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28. นำยธีรพงศ์  วงศ์ทองเครือ      
29. นำงสำวธมลวรรณ  มโนสุวรรณกุล      
30. นำงสำวสุดำรัตน์  อะมูล      
31. นำงสำวธนัชชำ  วำณิชโชติกุล     
32. นำงสำวกฤติยำภรณ์  ประเทศำ     
33. นำงสำวธัญลักษณ์  กองชนะ     
34. นำยสุรศักดิ์  ก ำมะหยี่      
35. นำงสำวศรัณย์พำ  ตำฐิรีย์    
36. นำงสำวสุทธิพร  มูลภิชัย       
37. นำงสำวชญำนี  วิชัย     
38. นำยมนชัย  บุญฟู     
39. นำงสำวจิรัตน์ดำ  จีนย้ำย     
40. นำงสำวกชกร  พรมมำ      
41. นำงสำวฮิเดโกะ  มิซูโน      
42. นำยกรเอก  จิระวัฒน์      
43. นำงสำวณัฐทิชำ  บุญประเสริฐ      
44. นำยธนพนธ์  หำชะนนท์     
45. นำงสำวนภำภรณ์  เตชะบริบูรณ์     
46. นำงสำวกนกพร  ชัยรังษี       
47. นำงสำวอริศรำ  หน่อยะ      
48. นำงสำวนริศรำ  สุใจ      
49. นำงสำวสุวำรี  ลุงอ่อง      
50. นำงสำวสุพรรษำ  คะอูป    
51. นำยปริญ  มณีสม      
52. นำงสำวชยำกำญจน์  จันทร์ไชย     
53. นำงสำวอรณัชชำ  เป็งใจ    
54. นำยวัชรพงษ์  กรสวรรค์      
55. นำงสำวณิชนันทน์  กันชะนะ       
56. นำยกฤษฏิ์  ศรีโลฟุ้ง      
57. นำงสำวณัฐกำนต์  นำมค ำ       
58. นำงสำวนฤภร  กรรณิกำ       
59. นำยศักดิ์สิทธิ์  รักพ่อ     
60. นำงสำวณัฐชยำ  เถำถวิล      
61. นำงสำวรัตน์ติยำ  บุญทวี     
62. นำยศุกลกรณ์  โคตรอำษำ      
63. นำยจักรพงศ์  พสุธรจิรสิน     
64. นำยสหรัฐ  กันยะมี     
65. นำงสำวพนิตสิรี  เจริญทรัพย์      
66. นำงสำวเฉลิมขวัญ  แม้นอินทร์      
67. นำยจตุรงค์  เกียรติ์ธรรม      
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68. นำยตันติกร  อินปันกุล      
69. นำงสำวรำวินร์ธร  เอ้ือจิตสันติ       
70. นำงสำวชนิกำนต์  ลีรสวสัดิอ ำพน       
71. นำยถิรวิทย์  ทรำยน้อย      
72. นำงสำวบุศรำ  มีมำเมิน      
73. นำงสำวกัลยำรัตน์  หล้ำสกุล       
74. นำงสำวจงรักษ์  แดงตั๋น     
75. นำงสำวนฤมล  แข่งขัน     
76. นำงสำวดวงกมล  วงค์ตำเขียว       
77. นำงสำวปทุมพร  ต๊ะปิงยศ      
78. นำงสำวปวีณ์สุดำ  เตชะปลูก      
79. นำงสำวเขมนิจ  ทองอ่อน      
80. นำงสุวรรณำ  แสนปัญญำ      
81. นำงสำวดวงฤทัย  สกุลเชื้อ       
82. นำงสำวฐิติมำ  สุทธสำส์น       
83. นำยญำณะวรุตม์  ศิริโชติภูวดล      
84. นำยภัทรดนัย  ฤทธิ์ชุมพล      
85. นำยอนุพงษ์  วงษ์ลุน      
86. นำงสำวอชิรญำณ์  สุหงษำ     
87. นำยสุริยะพงษ์  วงค์จันทร์เสือ     
88. นำงสำวอนัญญำ  สุปัน     
89. นำยธรรมพัฒน์  ตำอินทร์      
90. นำงสำวนิรชำ  อัมพุธ      
91. นำงสำวดำลัด  มำลัยมำตย์      
92. นำงสำวสบันงำ  เอ้ยวัน       
93. นำงสำววรณัน  กีรติโณทัย      
94. นำงสำวอภัสรำ  ทะวำภพ     
95. นำยนันทิศ  นันทวงศ ์   
96. นำงสำวนฤมล  แซ่ภู่      
97. นำงสำวอภิสรำ  เทพธรรม     
98. นำงสำวจำรุวรรณ  แสงศรีจันทร์       
99. นำงสำวปรมำภรณ์  ประชุม     
100. นำงสำวธนำภำ  พ้นภัย      
101. นำงสำวนันทิตำ  เสมอใจ     
102. นำยวศิน  วรรณศรี     
103. นำงสำวจริยำ  จันทร์เอ้ย      
104. นำงสำวสมหญิง  กันทะมำ      
105. นำงสำวชลธิชำ  เมฆสุวรรณ์       
106. นำงสำวธนัชชำ  โตวัฒน์นิมิต      
107. นำงสำวนำรีรัตน์  อยู่สี     
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108. นำยวรำกร  นำปรัง      
109. นำงสำวสุดำรัตน์  แซ่ว่ำง     
110. นำงสำวภัคจิรำ  ชำญเดช       
111. นำงสำวพิทยำรัตน์  ศรีซ้อน      
112. นำงสำวกฤษติยำ  ทิพย์พิมพ์วงศ์      
113. นำงสำวจิตรำวดี  ศรีวงค์ไชย      
114. นำงสำวณัฐธิรำ  เลิศพิริยะชัยกุล    
115. นำงสำวสำธิยำ  ทำสม       
116. นำยธนสนธ ์ เด่นชำญชัย     
117. นำงสำวเนื้อทรำย  ศรีเมือง       
118. นำงสำวชนำกำนต์  ค ำลือสำย      
119. นำงสำวกมลลักษณ์  แสนพรม      
120. นำยธนำกร  ไชยวงค์     
121. นำงสำวพรทนำ  ปันศิริ      
122. นำงสำวณัฐติญำ  โพธะยะ       
123. นำงสำวสรสวรรค ์ ศรีระ      
124. นำยพลำกร  ใหม่ด ี      
125. นำงสำวพิชญำ  สุมำลัย       
126. นำงสำวนริศรำ  เรือนมูล       
127. นำงสำวอิศรำภรณ์  สวำ่งวัล      
128. นำยสหรัฐ  ดอกเรือนค ำ       
129. นำงสำวศศิธร  อินใจกุล       
130. นำยเชษฐำ  ดวงสุวรรณ์      
131. นำงสำวประภำพรรณ  มำลำกุนต๊ะ      
132. นำยณรงค์ฤทธิ์  ศรีภูธร     
133. นำงสำวโชติรส  ดวงปินตำ       
134. นำงสำววิลำสิน ี ยศบุญบุญเรือง       
135. นำงสำวสุพิชชำ  ศรีภูวงษ์     
136. นำงสำวชรินรัตน์  พันธุ์พิกุล       
137. นำงสำวปวีณ์นุช  วุฒิเดช       
138. นำยรวิชย  ปำระมี      
139. นำงสำวธัญญำลักษณ์  เร่งเร็ว      
140. นำงสำววันทนีย์  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์     
141. นำงสำวอภิณห์ชยำ  อนันตชยำกร      
142. นำงสำวชุติมำ  สุรินทร์     
143. นำงสำววรัญรัตน์  ศรีเรือน     
144. นำยณัฏฐปยุต  แย้มวงษ์       
145. นำงสำวทักษอร  นันต์ธเกษตร       
146. นำงสำวณิรณัช  ด ำอ ำไพ       
147. นำงสำวชลิตำ  มงคล       



                    - 5 - 
 
148. นำงสำวฐำณิกำ  ลิมป์ไตรรัตน์     
149. นำงสำวศุภกำญจน์  เหล่ำสูง       
150. นำงสำวมณีรัตน์  ขอดเตชะ     
151. นำงสำววรัชยำ  ภัทรเคหะ      
152. นำงสำวภำนุชนำรถ  เอ๊ียะไพบูลย์       
153. นำงสำวฐิตินันท์  แก้วค ำ       
154. นำงสำวศุภกร  นำมแก้ว      
155. นำงสำวโชติมณฑน์  ชมภูป่ำ       
156. นำงสำวปุณญำนุช  เรือนทำ      
157. นำงสำวอัลิปรียำ  ลิขิตตระกูลวงศ์      
158. นำงสำวอัศนี  เตปิน       
159. นำงสำวสุดำรัตน์  ค ำอ้ำย      
160. นำงสำวกนกวรรณ  ปันทะนันท์       
161. นำงสำวณัฏฐำ  รอดชะเอม       
162. นำยสุริยำ  น้อยจันทร์ต๊ะ     
163. นำงสำวกนิษฐำ  เตียวประยุสกุล       
164. นำยวัฒนชัย  จันทร์ติ๊บ      
165. นำยอลงกรณ์  ชัยรัตน์       
166. นำยพิทักษ์พงศ์  รู้ธรรม       
167. นำงสำวพัชรำภรณ์  ไชยมงคล       
168. นำงสำวนิลำวัลย ์ ใจค ำท้ำว     
169. นำงสำวปนัตตำ  คนสม      
170. นำงสำวธันยพร  ปัญญำดี      
171. นำงสำวณัชชำ  เชื้อตำ     
172. นำงสำวศรีพัชร  แพรสกุลทิพย์       
173. นำงสำวกีรติญำรัฐ  ชินพัฒน์ธีรกุล      
174. นำงสำวจันทร์นิภำ  ปั๋นติ๊บ       
175. นำยฤชัย  เขียวแก้ว       
176. นำยธิติพงศ์  ทำบุญ    
177. นำงสำวปุณยำพร  กฤติยำ     
178. นำงสำวชนัฏชิดชนก  จันนคร      
179. นำงสำวสำลิณ ี วงษ์หล้ำ       
180. นำงสำวศศิวิมล  ทำหน่อทอง       
181. นำงสำวณัฐกำนต์  จักสำน     
182. นำงสำวชชญำ  ศรีวรรณ์      
183. นำยวีระพงศ์  วรรณทำ     
184. นำยชนกชนม์  สง่ำงำม      
185. นำงสำวธัญญพัทธ์  ใจบำล      
186. นำงสำวพิมลพัชร  ยะหมื่น       
187. นำยเสรีภำพ  ทับทิมทอง     
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188. นำงสำววชิรำ  ค ำเดช      
189. นำงสำวอ ำไพ  บุญญำสิริภัทร       
190. นำงสำวสุวิมล  แสงหงษ์     
191. นำงสำวรัชนำกร  แสงบุญ      
192. นำงสำวปรียำรัตน์  สำยยนต์      
193. นำยธนพล  คุณยศยิ่ง    
194. นำยณัฏฐนันท์กรณ์  อินต๊ะมี      
195. นำยเจษฎำ  เมฆกิจ       
196. นำยชิษณุชำ  วงค์ขัติย์      
197. นำยเกษมสันต์  เงินเย็น      
198. นำงสำวดลฤดี  แปงหลวง      
199. นำยณัฐดนัย  เชื้อค ำลือ      
200. นำงสำวสุพำณี  นำมแก้ว      
201. นำงสำวนภำพร  ไชยชะนะ     
202. นำงสำวชุติณัฎ  บุญวัฒนำ      
203. นำยณัฐพล  มหำไม้      
204. นำงสำวพรบุญ  ศรีทะจันทร์      
205. นำงสำวพรรวินท์  สมณีวรรณ     
206. นำยณัฐพล  บุดดำ      
207. นำงสำวจีรวรรณ  สุมำมำลย์     
208. นำงสำวพิชชำพร  มธุรัญญำนนท์      
209. นำงสำววรำลี  รุ่งรักษำ     
210. นำงสำวโชติกำ  หมอกขัติ     
211. นำงสำววิชุดำ  อินต๊ะปิงค์       
212. นำงสำวกีรติญำ  สำระพงษ์     
213. นำงสำวกัญญำรัตน์  เทปิน     
214. นำงสำวกัณภำภัค  โชคทวีกูล     
215. นำงสำวชนนิกำนต์  พันธุ์พิชัย     
216. นำงสำวกุลนันทน์ ศรีกะกุล 
217. นำงสำววิลำวัลย์ จ ำปำไหล 
218. นำงสำวจุฑำมำศ ค ำภีระวงษำ 
219. นำยภัทรพงษ์ ไชยวงค์ 
220. นำยทวิรุจน์ สิริภูริภัค 
221. นำงสำวพรพัฒน์ ชุ่มเรือน 
222. นำงสำวมะลิวัลย์ ฝั้นจุมปู 
223. นำงสำวปสุตำ แสนสุภำ 
224. นำงสำวจิรัชญำ มูลแก่น 
225. นำงสำวกัญจน์ณภัทรำ ณัฐชยำนันต์ 
226. นำงสำววรรณชนก โอนอ่อน 
227. นำงสำวพิมลพรรณ ดอนอำทิตย์ 



 

            ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 

    (นำงสำวมัณฑนำ ฟองตัน)  
        พนักงำนปฏิบัติงำน 
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228. นำงสำวอรณี หลวงผัด 
229. นำยสิรัช เรือนพันธ์ 
230. นำงสำวพลอยพชร โทนสังข์อินทร์ 
231. นำงสำวเกตสุดำ โรงรส 
232. นำงสำวณัฐพร ตำมะ 
233. นำงสำวนงนภัส พูลสง่ำ 
234. นำงสำวสริตำ ยอดมีกลิ่น 
235. นำงสำววริษำ วิกะศิลป์ 

   
 

              ให้ ผู้ มี ร ำยชื่ อดั งกล่ ำ วข้ ำ งต้ น  เข้ ำ รั บกำรคั ด เลื อก โดยกำรทดสอบควำมรู้  คว ำมสำมำรถ                              
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 12.00 น.              
ณ อำคำร 30 ปี คณะวิศวกรรมศำสตร์  (ห้อง 210 , 211 , 212 , 213 และ 214)  และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ อำคำร 30 ปี คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ห้อง 302 , 303 , 304 , 313 , และ 314) 
 

              โดยแบ่งเลขที่นั่งสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 

สอบข้อเขียน 
          หมายเลขผู้เข้าสอบ                  ห้องสอบ 
                 1 – 50  
               51 – 100 
             101 – 150 
             151 – 200   
             201 – 235               

          210 
          211 
          212 
          213 
          214 
 

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
          หมายเลขผู้เข้าสอบ                  ห้องสอบ 
                 1 – 50  
               51 – 100 
             101 – 150 
             151 – 200   
             201 – 235               

          302 
          303 
          304 
          313 
          314 
 

 

             จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกำศ ณ วันที่      28      กันยำยน พ.ศ. ๒๕64                                                                          
                            

                                                             
                                                                      

                                                                                  ลงนำม                วิวรรณ ศรีทองค ำ         
                 (นำงวิวรรณ ศรีทองค ำ) 

                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
 

 


