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บญัชแีนบทา้ยประกาศ รายชื�อผูม้สีทิธ ิ�สอบขอ้เขยีน

(รบัสมคัรบคุคลเพื�อคดัเลอืกเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัสายปฏบิตักิาร
ตาํแหนง่ นกัจดัการงานท ั�วไป ตาํแหนง่เลขที� EP220012 (แบบมสีญัญา
จา้ง 3 - 5 ปี) สงักดั งานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา

(ปฏบิตังิานดา้นการสง่เสรมิและพฒันาวชิาการ))

 

 
ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ

1   นายชนิวตัร  ศรนีภาดร

2   นายนนทวฒัน ์ ไหแกว้

3   นายกนกพชิชา  วงคคํ์า

4   นายอาทติย ์ กติกิา

5   นางสาวพัชราภรณ ์ อําภา

6   นางสาวสมชัญา  ปักกาสงั

7   นางสาวดลยา  เมฆอตุสา่ห์

8   นายเกื�อกลู  กสุสลานุภาพ

9   นางสาวรัชเขตต ์ ยี�ตนั

10   นายนันทวฒัน ์ เต็มโชคทวทีรัพย์

11   นางสาวกฤตยิาภรณ ์ จันตนั

12   นางสาวนริมล  เรอืงสอาด

13   นางสาวธนัยธรณ ์ เอื�อเฟื�อ

14   นายสทุธชิยั  เหมอืนสทุธวิงษ์

15   นางสาวศริประภา  ภอูุม้

16   นางสาวพมิพผ์กา  สงัเดช

17   นางสาวภนธน  ภวิฒันธ์นโชค

18   นางสาวรัฐตยิา  ทาผา

19   นางสาวณัฐกฤตา  วงัสงิห์

20   นางสาวธญัญาลกัษณ ์ ไทยเจรญิ



ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ

21   นายอภชิน  ทบิตุร์

22   นางสาวจรยิาพร  สรุยิะป้อ

23   นางสาวศริภสัสร  ศรมีลู

24   นางสาวธนัญญา  กณัทา

25   นางสาวปรยิาพร  ดวงคําสวสัดิ�

26   นางสาวภทัรพร  พเิคราะห์

27   นางสาวอไุรพร  ชา่งบรรจง

28   นางสาวชลธชิา  พมิสาร

29   นางสาวทกัษพร  สมมติร

30   นางสาวสริพิร  จติรเปรม

31   นางสาวชติาพัณณ ์ ชยัชมภู

32   นางสาวจตุณัิฏฐ ์ เกยีรตวิรกรุ

33   นางสาวชยตุรา  ปานา

34   นายพงศกรณ ์ จันทรด์แีกว้สกลุ

35   นางสาวพนติา  ศริเิกษร

36   นางสาวฐติานันท ์ พันจันทรด์ี

37   นางสาวกชพรรณ  ฝนตก

38   นายกชพงศ ์ สมุาลยั

39   นางสาวกญัญารัตน ์ สาคร

40   นางสาวเฉลมิพร  สณัหาภริมยก์ลุ

41   นายวธีวชั  ชยัธมิา

42   นางสาวธนัยช์นก  ศรวีงค์

43   นายคตีกานต ์ ณวชิยั

44   นางสาวภทัรานษิฐ ์ บนุนาค



ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ

45   นางสาวอนัธกิา  บวัถา

46   นางสาวปทติตา  ปันฟู

47   นางสาวณชิบล  กติปัิญญา

48   นางสาวสริพัิชร ์ ทาทอง

49   นางสาวดารารัตน ์ โยธนิธนสมบตัิ

50   นางสาวพมิพล์ภสั  ไครแ้สง

51   นางสาวศริพิรรณ  วนัชยั

52   นางสาวสชุาวด ี พงษ์เจรญิ

53   นางสาวธมนวรรณ  ชมเชย

54   นางสาวขนษิฐา  ตะ๊อา้ย

55   นางสาวชนัฏชดิชนก  จันนคร

56   นางสาวเจนจริา  โนภรีะ

57   นางสาวศรัญญา  ทาไว

58   นางสาวอบุลรัตน ์ วงคก์าวนิ

59   นางสาวจรรยพร  อนิทรเทศ

60   นางสาวณัฐนชิา  แจงกลาง

61   นางสาวชาลสิา  รุง่เรอืง

62   นายวนัชนะ  จติตะ

63   นางสาววรพร  สําราญจติร์

64   นายกลัชาญ  เมอืงนาง

65   นางสาวธนภรณ ์ พรปิตไิพศาล

66   นางสาวเบญจวรรณ  คุม้เวช

67   นางสาวปารฉัิตต ์ ถาวร

68   นางสาวกฤษณาพรรณ  ดํารงชาติ



ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ

69   นายดนัยฤทธิ�  เคหา

70   นางสาวรุง่นภา  มธพุจน์

71   นางสาวศริวิรรณ  พวงมาลา

72   นายไชยโย  สทุศันส์นัติ

73   นางสาวพชิญาภา  สญัชาตไิทย

74   นางสาวชนกนาถ  เมฆอาภา

75   นางธารนิ ี รัตนวงศ์

76   นางสาววภิาพร  เหลาพันนา

77   นายภาราดร  ขวญัยนื

78   นางสาวปิณฑริา  ตาปัญญา

79   นางสาวนลนินุช  อนิทจักร์

80   นายธนะพงษ์  ศริแิกว้

81   นายธนาวฒุ ิ วฒุเิจรญิ

82   นางสาวสรุาน ี กนัทาดง

83   นางสาวอรระว ี ชุม่ใจ

84   นางสาวภานุชนารถ  เอี�ยะไพบลูย์

85   นางสาวชนดิา  ยะสม

86   นางสาวเบญจมาศ  กนัททรง

87   นางสาวกฤตาณัฐ  ดวงถาวร

88   นางสาวมานติา  สายสร

89   นางสาวอารสิา  เสรมิทรัพย์

90   นางสาวศภุรัตน ์ นามมนตรี

91   นางสาวธดิารัตน ์ สรุยิา

92   นางสาวกรจริา  ศรโีสภาพมิาน



ลาํดบั ชื�อ - นามสกลุ

93   นางบษุบา  ไชยมงคล

94   นางสาวตอ้งลดา  นาคคลา้ย

95   นางสาวญาณศิา  สทิธชิยั

96   นางสาวธญัชนก  รัชตพฤกษ์

97   นายชญานนิ  ไขแสง

98   นายกติตชิยั  ปัญญาวนั

99   นางสาวธนัวรัตม ์ ยอดดี

100   นายกฤตพจน ์ นันตะกลู

101   นางสาวญาณศิา  แสงแกว้

102   นางสาวประภาพร  เขื�อนสี�

103   นางสาววรรษชมณฑ ์ เคนบปุผา

104   นางสาวอาทติยา  จนิะชยั

105   นางสาวอญัปรยีา  ปวงคํา

106   นางสาวเบญจทติย ์ สวุรรณแสง

107   นายวชัรพงศ ์ อตุมงั

108   นางสาวรัชรพีรรณ  อนิปวก

109   นายวรเมธ  ชยัมงคล


