
 
 
 

     ประกาศสาํนักงานอธิการบด ี
    เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   เลขประจําตัว  กําหนดวนั  เวลา  วิชา 

    สถานที ่และระเบียบเกีย่วกับการคัดเลือก 
    ---------------------- 

 
     ตามประกาศสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ไดดําเนินการเปดรับสมัคร 

คัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน 9 ตําแหนง  12 อัตรา   
และไดดาํเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแลวนั้น   สํานักงานอธิการบดี   จึงใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือก เลขประจําตัว กําหนดวัน  เวลา  วิชา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคดัเลือก    
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
 
          ประกาศ  ณ   วันที ่  13   สิงหาคม   พ.ศ. 2551 
  
                ลงนาม     พิชิตชัย   ผองอุดม 
 
               (นายพิชิตชัย   ผองอุดม) 

         หัวหนาสํานักงานอธกิารบด ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตําแหนงที่ 1  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สังกัดกองกลาง 
 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล 

001 น.ส.ขวัญพนติ  กุลคณนาถ 029 น.ส.ทิพาตนิันท  สุดแจง 
002 น.ส.สิรินพร  พันธุอินทร 030 น.ส.มณีรัตน  วิทยานารถไพศาล
003 น.ส.วันธกาลย  เสาศิริ 031 น.ส.เกวลิน  จริยารัตนกูล 
004 น.ส.ธนพร  หมื่นรักษ 032 น.ส.วิรุฬการ  พ่ึงกลัด 
005 น.ส.จุฑามาศ  เหมรา 033 น.ส.บุษกร  เปลี่ยนสมัย 
006 น.ส.อัมพิกา  ควัฒนกุล 034 น.ส.จิตภิัสร  อัสราพิพัฒน 
007 น.ส.นงลักษณ  อวมประเสริฐ 035 น.ส.ทัศนวรรณ  วงศษาสิงห 
008 นายธนดล  นาคพิพัฒน 036 น.ส.เกตุสุดา  ศักดิ์เฉลิมพนัธ 
009 น.ส.นิชานนัท  ปานเกต ุ 037 น.ส.ภัทรรัตน  ทิมราช 
010 น.ส.กลิษรา  เลาะลาเมาะ 038 น.ส.เนตรนภา  สมพงษ 
011 น.ส.ธิดารัตน  สุมิรัตนะ 039 น.ส.เกสร  บุตรภักด ี
012 น.ส.สินีนาฎ  ศิริสวัสดิ ์ 040 น.ส.ศิรินทิพย  เกตุแกว 
013 น.ส.ศรีวตาภรณ  เฟองแกว 041 น.ส.จารุวรรณ  ปนไสว 
014 นางบุรฉตัร  ภูสิโรรังษ ี 042 น.ส.นงลักษณ  แตงตั้ง 
015 น.ส.วรนาถ  ตั้งธัชทอง 043 น.ส.ชุติมา  โฉมงาม 
016 น.ส.ธีราลักษณ  เบ็กเก็ต 044 น.ส.ภควด ี รุงเรือง 
017 น.ส.อรวรรณ  ศักดิ์จาย 045 น.ส.พิมพิชา  สุพพัตกุล 
018 น.ส.อนุศรา  รอดทอง 046 น.ส.หนูคดิ  กระจางศรี 
019 น.ส.นรินทร  ชุนเกาะ 047 น.ส.ภิณัฐตา  ชุมพงศ 
020 น.ส.เกษรินทร  นาคคง 048 น.ส.ทัศน ี มีทิม 
021 น.ส.โชติรส  บุญวรรณโณ 049 น.ส.ประภัสสร  ถิรทินรัตน 

022 น.ส.มาริสา  ชะบา 050 นายสุภกิจ  ภูเล้ียง 
023 น.ส.บุญญารัตน  วัตตธรรม 051 น.ส.วิรดา  มาลัยรัตน 
024 น.ส.โยษติา  เปลี่ยนสอน 052 นายนพพร  พาซื่อ 
025 นายอภิวฒัน  ภูมิวรัตน 053 น.ส.บุษยาพร  วันอุน 
026 น.ส.อโณมา  จํารัสศรี 054 น.ส.สุวิดา  จันทรคร 
027 นายชินวัตร  บุตตะโยธ ี 055 น.ส.สุธาสิน ี อาษายุทธ 
028 น.ส.อภิสรา  อ่ินอาย 056 น.ส.ศรีวิมุต ิ สัตตวฒันานนท 

 



ตําแหนงที่ 1  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สังกัดกองกลาง 
 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล 

057 น.ส.ปยะนันท  โอปนพันธุ 084 นายธฤต  ภูครองหิน 
058 น.ส.อาภัสรา  พืชพันธ 085 น.ส.จุฬาลักษณ  พิมพเจริญ 
059 นายสุรชัย  ศรีอภัย 086 น.ส.อรุณี  เพ่ิมสุข 
060 น.ส.ธนรจน  รัตนวิจารณ 087 น.ส.กุลวงษ  สงครามพล 
061 น.ส.สุธิดา  แสนทรงสิริ 088 น.ส.ปชชาวี  คําภักด ี
062 นายกิตติศักดิ ์ อมรศิลป 089 น.ส.จุฑามาศ  นาคน้ํา 
063 น.ส.สายชล  พรมหมื่น 090 น.ส.ปทมาวด ี บุษยะมา 
064 น.ส.วิชุดา  กระหล่ําทอง 091 น.ส.อัมพร  เมฆวลัยลักษณ 
065 น.ส.บุศรินทร  กลัดโพธิ ์ 092 น.ส.อรด ี สุกอิน 
066 น.ส.ศิตภิา  นกัขัตระ 093 นายกิตติพงษ  หงสกุล 
067 น.ส.สใบทิพย  ศรีทรงเมือง 094 น.ส.มลฤด ี ศรีแตงออน 
068 น.ส.อําภา  ปนตา 095 น.ส.ศรินทรา  จังคณานนัท 
069 น.ส.น้ําฝน  ชีรนานนท 096 น.ส.ชีวกาญจน  เจริญไชย 
070 น.ส.สิริกร  สุวรรณโพธิ์ศรี 097 น.ส.นุสรา  ปญจานนท 
071 น.ส.ยุคลธร  เพ็ญโรจน 098 น.ส.มัลลิกา  ผูกพันธ 
072 น.ส.สุวิมล  พรหมชนะ 099 น.ส.กุลธารินท  ก่ิมนอก 
073 นางนัฐพร  กรทรวง 100 น.ส.สิรยา  สิริโรจนรัตนกุล 
074 น.ส.จินตลา  กล่ินหวล 101 น.ส.โฉมฉาย  มหาราชสุพันธ 
075 น.ส.เบญจมาศ  นนทรักษ 102 นายณัฐพงษ  คําบญุทา 
076 น.ส.แสงมนต  ปญญามงคล 103 นางวัชรี  นกเสวก 
077 น.ส.สุชาดา  ไชยวงศ 104 น.ส.ณภัสสร  เกษมทรัพย 
078 นายเอนก  ดวงวิลัย 105 น.ส.อรอุมา  เอียดทอง 
079 นางเอมชบา  ล่ิมสถาพร 106 น.ส.รสา  พูลเนตร 
080 น.ส.นงนภัส  วรรณสินธุ 107 น.ส.วัชรา  ทุมแสง 
081 น.ส.อทิตยา  ณรงครัตน 108 นายสุจิตร  แตงโสภา 
082 น.ส.กานตสุดา  ประกาศวุฒิสาร 109 น.ส.ศิรภัสสร  ชมเชย 
083 น.ส.อิงอร  กลํ่าเดช 110 น.ส.สุธาสิน ี กล่ินหวล 

 

 



ตําแหนงที่ 1  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สังกัดกองกลาง 
 
เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวสอบ ช่ือ-สกุล 

111 น.ส.ฐานิศ  หริกจันทร 134 น.ส.สายทอง  พิลัยพงษ 
112 น.ส.สุรียพร  เกตพูนทอง 135 นางศภุกานต  ประยูรศักดิ์สกุล 
113 น.ส.เสาวลักษณ  ศรีสังวาลย 136 นายยรรยุทธ  จาตุรันตบตุร 
114 น.ส.ธนาธิป  ฉิมแพ 137 นางสุนิสา  พุมหิรัญ 
115 น.ส.จารุณี  ศรีแกว 138 นางจันทณา  ภาชนะทิพย 
116 น.ส.นฤมล  คชินทร 139 นายสมพล  นาคเมือง 
117 น.ส.ณัฐณิชา  ไหมทอง 140 น.ส.นิสากร  ฉํ่าสวัสดิ ์
118 น.ส.ฐิติยาพร  เชียงหนู 141 น.ส.พรพรรษ  ครจํานงค 
119 น.ส.ชุณหกาญจน  แสนพาน 142 น.ส.ธนวรรณ  เคามูล 
120 น.ส.ศลิษฏา  เทียมกลาง 143 น.ส.ลัดดาวรรณ  อ่ิมสุดใจ 
121 น.ส.ศศธิร  ดาํเดน 144 น.ส.สุพัตรา  คําม ี
122 น.ส.กองกาญจน  ศรีสังวาลย 145 น.ส.ฐปนรรฆ  ฮาบสุวรรณ 
123 น.ส.สมฤทัย  แสงมา 146 น.ส.บุปผา  ฉิมแบน 
124 นายนท ี วันแรก 147 น.ส.สรัลลักษณ  หล่ิมสุริยะ 
125 นายภูริวัฒน  ภูริวัฒนกุล 148 น.ส.ณัฐริณีย  มั่งศิลป 
126 น.ส.ปาริชาต ิ ไรวิชัย 149 น.ส.สุขุมาภรณ  พวงมาลี 
127 น.ส.วาสิณี  นักฟอน 150 นายพีรพัทธ  ผาสุขชัยกมล 
128 น.ส.ชนชนก  ปอสูงเนิน 151 นางสุวรรณี  ศิริวัฒนสาธร 
129 นางตติยา  รัศมีเฟอง 152 น.ส.รุงทิพย  พลนิกร 
130 น.ส.กชกร  บญุมา 153 น.ส.สุปราณ ี เทียนเล็ก 
131 น.ส.สุภาวิณี  ฤทธิไชยกูล 154 นางบษุราภรณ  พรหมพินิจ 
132 น.ส.น้ําทิพย  ชมภูแดง 155 นายบญัชารัก  รองศักดิ ์
133 น.ส.เบญจวรรณ  นะแหละ   

 
 
 
 
 



ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองแผนงาน 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

156 น.ส.นันทรัตน  อุมะนันทน 183 น.ส.รินรดา  ใครครวญ 
157 นายธนนท  นวมเพชร 184 นางอรวิน  จันทรานนท 
158 น.ส.อรปรียา  ศรีเทศ 185 นายพัฒนายุทธ  แสงแกว 
159 น.ส.กัลชิญา  บุณยเกียรติ 186 น.ส.ภัทราภา  เพชรแกว 
160 นางสมปอง  พุทธา 187 น.ส.สุภาพร  ออมกิจยนต 
161 น.ส.รมณีย  ชุมเพ็งพันธุ 188 น.ส.ศุภมาศ  ย่ังยืน 
162 วาที่ร.ต.ปยะวฒัน  หนูนคง 189 น.ส.จารุนันท  เครือผือ 
163 น.ส.รัตนา  แสงจันทรศรี 190 น.ส.นพวรรณ  ปญญามา 
164 น.ส.พรเพ็ญ  รักชูช่ืน 191 น.ส.จารุณี  พันธุเสง่ียม 
165 น.ส.วรัญยวรรณ  สรัสวติคุปต  192 น.ส.ทมาภรณ  อองแสงคุณ 

       สิริธนังควัฒน   
166 น.ส.พัชรินทร  ลาภนิมติรอนันต 193 น.ส.กัญจนพร  พุมขจร 
167 น.ส.วราภรณ  เกตุสมบุญ 194 น.ส.ชุติมา  ประสันตสอย 
168 น.ส.พัสตราภรณ  คุณธนสมบัติ 195 นายสราวุฒ ิ สมงาม 
169 น.ส.อัญชลี  ศักดิ์จาย 196 น.ส.ณัฐพร  ปยวิทยาการ 
170 น.ส.ปยะณัฐ  ภัยนอก 197 น.ส.สิริวิมล  ปงลือ 
171 น.ส.จิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ 198 น.ส.ณิตารตัน  นิลพงษบวร 
172 น.ส.ธิดารัตน  บูรณวัฒน 199 นางมธุรส  ศรีเงิน 
173 น.ส.สิวินีย  ศรีวิใล 200 น.ส.มธุดล  พวงพลับ 
174 น.ส.อุษณีย  บุญบาล 201 นายพงศธร  เทียมทัด 
175 นายณัฏฐชัย  มาตขาว 202 นายธนาวฒัน  ศิริจันทรโท 
176 น.ส.ชญาดา  ชวาลสันตต ิ 203 นางพรอุมา  ศรีสุทธิพงศ 
177 น.ส.รสสุคนธ  ช่ืนตา 204 นายรังศิกร  มากลี 
178 น.ส.ตุลยา  วงศสุภา 205 น.ส.โศจิรัตน  สีลกันตสูต ิ
179 น.ส.ศศภิา  เพชรกรรพุม 206 นายภาณุวัฒน  จินดาวัฒนะ 
180 น.ส.สิรภัทร  จันทะมงคล 207 น.ส.สุชาดา  ชางสลัก 
181 น.ส.วิละดา  ชาวชื่นสุข 208 นางอันธิกา  แกวมูลกิจ 
182 นางนฤมล  ไทยจันทรารักษ 209 น.ส.ณัฐินา  สันหนองเมือง 



ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองแผนงาน 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

210 น.ส.อริสรา  ศรีสงสาร 228 น.ส.เอรินทร  ทาโล 
211 นางภัทรีญา  นาคจุย 229 น.ส.ณัฎฐา  ปนอยู 
212 น.ส.คริษฐา  ออนแกว 230 น.ส.ไพลิน  สุยะใหม 
213 นายกิตติพงษ  จันทรเทศ 231 น.ส.วรรณเพ็ญ  สุยะ 
214 น.ส.ธนดัดา  ธวัชบัณฑิต 232 น.ส.ศันศณีย  สวางเนตร 
215 น.ส.ทิพากร  ไชยถาวร 233 นายศรัณยวัช  สิทธิสาร 
216 น.ส.ปญญดา  ภูมิมาตร 234 น.ส.วีรดี  พูลผล 
217 นายธงฉตัร  สุภาพิชัย 235 น.ส.ดารณ ี อางทอง 
218 น.ส.อรทัย  บุญมา 236 น.ส.ปยนุช  ลิมปยรัตน 
219 นางชไมพร  คลังชํานาญ 237 น.ส.วัทธณา  จิรเสถียรพร 
220 น.ส.สุชาดา  ภูระหงษ 238 นายธราธิป  หนูเจริญ 
221 น.ส.วรรณี  พิเชษฐสุภกิจ 239 น.ส.ขวัญจิต  ยังเทียน 
222 น.ส.ณิชชิศา  จุมจวง 240 น.ส.สุกัญญา  สุวรรณโณ 
223 นายกฤตนิ  จงควด ี 241 น.ส.วรรณพร  นาคบุตร 
224 นางดนยา  สุนทรศารทูล 242 นางวราภรณ  เปยมเจริญ 
225 น.ส.พรรณทิพย  ช่ังทอง 243 น.ส.เจนจิรา  ศรีเพ็ชราพร 
226 น.ส.นัยนปพร  สุภากรณ 244 นายบญุสม  เศรษฐโอฬารกจิ 
227 น.ส.ศรัณยา  จิรวิบูลยสิน   

 
 

ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนยวิชาบูรณาการฯ 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

245 น.ส.นาตยา  มีสมศักดิ ์ 250 น.ส.ธนติา  ศกุรสุคนธ 
246 น.ส.อังศุมาลนิ  คุมพุม 251 นายปรเมษฐ  มรุธานินทร 
247 น.ส.กันตพร  สิมลี 252 น.ส.สุพร  สุวรรณรัตน 
248 น.ส.ชลิดา  หลายชูไทย 253 นายสมชาย  ฮามพรหม 
249 น.ส.รัตนา  สุวรรณวิชนีย 254 น.ส.พิศมัย  ทุมปดชา 

 



ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนยวิชาบูรณาการฯ 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

255 น.ส.วิภาว ี ปนนพศร ี 281 นางนฤมล  อินถา 
256 น.ส.ศิรินารถ  สายออง 282 น.ส.ชมมนัส  เกียรติโพธา 
257 น.ส.ศรัณยา  อินทรภิรมย 283 นางสนมนตธญา  คงพรม 
258 นายคมจติร  คามตะศิลา 284 นายประพฒัน  อ้ึงถาวรดี 
259 นายครรชิต  สารียุทธ 285 น.ส.ถิราพร  ย่ัวยวน 
260 น.ส.ศรอศนญัย  เจริญฐิตากร 286 น.ส.นันทะวนั  ทับทิมศรี 
261 นายจติตภิัทร  ระหารนอก 287 น.ส.ปรียานันท  แสนโสม 
262 น.ส.ชรัญรัสส  พรจิรายุวัฒน 288 น.ส.กุสุมา  สุขประเสริฐ 
263 น.ส.กฤษภรณ  ทูลไธสง 289 นายศิรวิชญ  จอมพระเนิน 
264 น.ส.อรุณี  ธรรมสุวรรณ 290 นายอมรเชษฐ  ตติยรัตนภมูิ 
265 นายภานุพงศ  แสนประสิทธิ ์ 291 นายธเนศ  นุชนก 
266 น.ส.เจนจิรา  เสนาทอง 292 นางจินตนา  อยูสบาย 
267 น.ส.ปนดัดา  พรอนันตรัตน 293 น.ส.วันวิสา  วิศาลนติย 
268 น.ส.สุรินดา  ชูเชิด 294 น.ส.อรวรรณ  บานศาลเจา 
269 น.ส.กาญจนา  เรืองฤทธิ์ 295 น.ส.ศิวพร  นชุพันธ 
270 นางธนิดา  วิศิษฎศิลป 296 น.ส.กัณจนชญาน  สมันจติร 
271 น.ส.อินทรธีรา  อัครพงศจริา 297 น.ส.อารยา  เจียรมาศ 
272 น.ส.ปาจรีย   ปะดุกา 298 น.ส.วราภรณ  สุมงคลเจริญ 
273 น.ส.ละมัย  กองมนต 299 น.ส.รติรัตน  สิทธิพรมนุรัตน 
274 นางจันทรจรัส  เกียรติทวีมั่นคง 300 น.ส.ถนอมขวัญ  เทียนประนมกร 
275 น.ส.กมลวรรณ  มนตไตรเวศย 301 น.ส.ชุมวิภา  ฉายแสงทิพย 
276 นายกิตตินัทธิ ์ นิภาสภัทรพงศ 302 น.ส.ชัญญานุช  เทพจอมใจ 
277 น.ส.วรรณา  บุญอินทร 303 น.ส.หทัยชนก  อินถา 
278 น.ส.วัลยลิกา  จันทรเจริญ 304 นายนัฐตะพล  พูลมาศ 
279 น.ส.นิชฎา  รูนอม 305 น.ส.วรพรรณ  กุกุทพันธ 
280 นายชฎารุจ  เมฆขลา 306 น.ส.อุไรวรรณ  บุญยิ่ง 

 

 

 



ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนยวิชาบูรณาการฯ 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

307 น.ส.ณัฐนัน  บดีกุล 333 น.ส.เบญจรตัน  เทพณรงค 
308 น.ส.ชมพู  บุญรอดกลับ 334 น.ส.ปยาภรณ  โรจนเจียง 
309 นายสมชัย  เอ่ียมอราม 335 น.ส.วาริน ี ปลองนิราศ 
310 นายสรเดช  จัน่บานโขด 336 น.ส.พรทิพย  ไทยอําพล 
311 น.ส.สุชาดา  สุจริต 337 น.ส.รัษฎาพร  จงหมื่นไวย 
312 น.ส.นภาภรณ  หาญวิรุฬห 338 น.ส.อัจฉรา  ภาคแกว 
313 น.ส.ปญจาภรณ  มาลาวัน 339 น.ส.สุรินทร  มูลวงศ 
314 นายชาตวิทย  บูชาวงศ 340 น.ส.อุมาภรณ  ภาคาแพทย 
315 น.ส.มินตรา  รุงเรือง 341 นายเสกสรรค  สรอยสนุทร 
316 น.ส.จุฑาทิพย  แซตั้ง 342 นางสุจินดา  ศรีสองเมือง 
317 น.ส.นิตยา  มาทองแดง 343 นายฉัตรชัย  วิสุวรรณ 
318 น.ส.บุษยามาส  เชาวลิต 344 นายธีระ  มุสิกพันธ 
319 น.ส.ทุเรียน  พงษสุพรรณ 345 น.ส.จริยา  วันขุนทด 
320 น.ส.บุศรา  บริสุทธิ์ 346 น.ส.หริตา  หัตถา 
321 น.ส.ทิพยวรรณ  วิเศษกุล 347 นายธรณิน  เขจรภักดิ ์
322 น.ส.ชลธิกาญจน  ภูมีศรี 348 น.ส.สุจิตรา  สมปาน 
323 นายธติิสรรค  ศรีทอง 349 นายอัครพล  เทพคุณ 
324 น.ส.ศศิกานต  อินทวม 350 น.ส.วิราวรรณ  นิพพาน 
325 น.ส.ปนดัดา  หมัดมี 351 สุชีรา  ชาญณรงค 
326 น.ส.อรอุษา  ศิริรัตน 352 น.ส.ปญจมา  แสงแถวทิม 
327 นายพีรพงษ  อินผลเล็ก 353 น.ส.สุนิษฐา  เลิศประดษิฐ 
328 น.ส.มยุรฉัตร  บุญปน 354 น.ส.ดวงเดือน  งามจํารัส 
329 นายนิพันธ  ไทยจําเริญรันต 355 น.ส.ภิญญดา  สมพืช 
330 นายกรันต  ฤทธิเดชากุล 356 นายจติตนินท  วงพงศานนท 
331 นายฉัตรชัย  ดานกลาง 357 น.ส.ธนัชญา  มีสวัสดิ์ 
332 น.ส.อารีวรรณ   เหลาตั้งจิตตรง   

 
 
 



ตําแหนงที่ 4 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสถานพยาบาล 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

358 น.ส.สุพรรณี  นิ่มสา 383 น.ส.นฤมล  อินอําพร 
359 น.ส.ปยะรัตน  รัศมีทรัพย 384 น.ส.กุลนรี  จิตตใส 
360 นางสุดาวด ี นิลสวัสดิ ์ 385 น.ส.ศศิวิมล  ตั้งเรืองตระกูล 
361 น.ส.มนัสนันท  แสงห่ิงหอย 386 น.ส.วาสนา  พุตกรณ 
362 น.ส.ปยะวรรณ  กะสิรักษ 387 น.ส.ภริตพร  ยอดมาลัย 
363 น.ส.ลลิตา  หอมตะโก 388 น.ส.ธัญลักษณ  ศรีระวรรณ 
364 น.ส.เสาวลักษณ  บันเทิงสุข 389 น.ส.ตินภัทร  นิลรัตน 
365 น.ส.นิชานนัท  เดชศิริ 390 น.ส.พวงสรอย  สุขสมบูรณ 
366 นายณัฐวุฒ ิ มะหะหมัด 391 นางจิราภรณ  บุญยิ่ง 
367 น.ส.เสาวลักษณ  เย่ียมเวช 392 น.ส.วาริกา  ทุงสาม 
368 น.ส.ทิพวรรณ  จันทพันธ 393 น.ส.วราภรณ  ใสสะอาด 
369 น.ส.ผดุงขวัญ  แลสุภา 394 น.ส.ปทมา  แสนสวาท 
370 นายอนุสรณ  เทียนงูเหลือม 395 น.ส.ชุลีพร  สวางเนตร 
371 นายเกรียงศักดิ ์ ปลายแกน 396 นางรัชพร  ราชแพทยาคม 
372 น.ส.วัลลี  รัตนะ 397 นายพิทักษพงศ  หมั่นงาน 
373 นางดารารัฐ  เผือกตระการ 398 น.ส.ขนิษฐา  จันทรบัวลา 
374 นายจตุรวิทย  พิมพทอง 399 น.ส.กําไลทอง  ออนสีนิล 
375 น.ส.สุชานาถ  ปนประดบั 400 นายดษิฐพร  ถาวรยิ่ง 
376 น.ส.นงครักษ  กอหาญ 401 น.ส.นีธรา  ผองกาย 
377 น.ส.ฐิตินันท  วรคํา 402 น.ส.วิศน ี พวงประเสริฐ 
378 น.ส.ดวงใจ  ตนแทน 403 น.ส.สุกัญญา  งามเนตร 
379 วาที่ร.ต.หญิงอัญชนา  บุญนาค 404 นางสมใจ  เพาพาน 
380 น.ส.สิริพร  ศริิรัตนพันธุ 405 น.ส.ปยนุช  เกสรทอง 
381 น.ส.กฤติยา  อินถา 406 น.ส.ปุญชรัสมิ์  กอเจริญวัฒน 
382 น.ส.เบญจาภา  มาตรหมาย   

 
 
 
 



ตําแหนงที่ 5 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสํานักการกีฬา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

407 นายวรวุฒ ิ กุลวงษ 412 นายหริต  หัตถา 
408 น.ส.วรัญญา  ทองหลอ 413 น.ส.วาสนา  สุดหนองบัว 
409 นายสิทธศิักดิ ์ รัชชุศิริ 414 น.ส.สุรีวรรณ  ดีซวง 
410 นายณัฐวุฒ ิ  วุฒิพงษ 415 น.ส.ศิริวรรณ  แดงมูล 
411 น.ส.โสภา  สุขสมัย 416 นายธนิทศักดิ ์ ซงากรณ 

 
ตําแหนงที่ 6  ตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน  สังกัดกองแผนงาน 

(ผูมีสิทธิสอบในตําแหนงนี้ ใหนําเครื่องคิดเลขและปากกาเนนขอความ มาดวย) 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

417 น.ส.จริยวรรณ  คลังทอง 437 น.ส.เบญจพร  ไทยรุงโรจน 
418 นายดนุพล  แสงนาค 438 น.ส.อัญชุลี  สุวัฑฒน 
419 นายศิระเศรษฐ  โสภาศรี 439 นายณัฐพล  เรืองพยุงศักดิ์ 
420 นางปยาภรณ  กวีภัทรนนท 440 น.ส.วรรณิศา  จันทราวุฒิกร 
421 น.ส.เสียงศรี  วายะลุน 441 น.ส.อรชัญญา  มงคลหัตถี 
422 นายวัลลภ  โพธิ์สังข 442 น.ส.นันทกร  วงคถ่ิน 
423 นายกฤษณะ  พันธุจินดา 443 น.ส.จีรณา  ฤทธิเดชากุล 
424 น.ส.กาญจนา  นิยมมาก 444 น.ส.จินณาลี  คําหลา 
425 น.ส.ประนัดดา  แดนแกวนติ 445 นายสงกรานต  คุมกลาง 
426 น.ส.นพวรรณ  การสมบัต ิ 446 น.ส.กวิตา  วรัชดิสธร 
427 นายพันธวัฒน  จตุพร 447 นายอภิยุต  เตียวพิพิธพร 
428 วาที่ร.ต.ธนวิชญ  บํารุงศิริ 448 น.ส.ภคฌา  ตุลาคปุต 
429 น.ส.ณัติยาภรณ  มุงมี 449 น.ส.สมสิริ  เสถียรผะลิน 
430 น.ส.สรวรรณ  พวงแสง 450 นายสิงหไกรสร  ประสงค 
431 น.ส.ปริญดา  จิรัฐพงศ 451 น.ส.พัชชา  กัณฑเจตน 
432 น.ส.ศิริรัตน  สงวนเกียรติ 452 นายธีรพันธ  ขําละมัย 
433 น.ส.ลดาวัลย  สรอยสองชั้น 453 น.ส.พรพรรณ  พรหมสินชัย 
434 นายศิวกร  รัตตโิชต ิ 454 น.ส.ธันยาภรณ  เตชะศิลปภักด ี
435 น.ส.กัญญารัตน  หิรัญรัตน 455 น.ส.มัททุรดา  บุญม ี
436 นายวิชัย  จันทรวัฒนเดชากุล 456 น.ส.โฉมศิริ  วงษวิลัย 



 
ตําแหนงที่ 7  ตําแหนงนกัวิชาการศึกษา  สังกัดกองกิจการนิสิต 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

457 น.ส.ดารณ ี พนมสารนรินทร 471 นายอรรถพงษ  ชมพักตร 
458 น.ส.วัชรีพร  จุดาสิงห 472 นายสุเมธ  เพ็ชรพงษ 
459 นายศภุชัย  บญุญาภิบาลวงศ 473 น.ส.ชัชนีวรรณ  วังนาค 
460 น.ส.กาญจนา  สุทธิแพทย 474 นายฉัตรบุญ  สีฆสัมบันน 
461 นายชนินทร  ลีจาด 475 น.ส.สิน ี อําภารักษ 
462 นายอรรถสิทธิ์  งามภักดิ ์ 476 น.ส.วรรณวิมล  คงเหลือสิน 
463 นายประวิทย  โสมีชัย 477 น.ส.สุพรรณี  เอ่ียมพงษไพบูลย 
464 น.ส.พรพิมล  เสาะดน 478 น.ส.จารุณี  ประดิษฐสุวรรณ 
465 นายนนัทวัฒน  เมนมงกฎ 479 นายพงษสุพัฒน  นาคะเสถียร 
466 นายเอกรัตน  พรหมฉิม 480 น.ส.พิมลลดา  เทียมเมือง 
467 น.ส.สุดารตัน  คําศรี 481 น.ส.อัจฉรา  อินโต 
468 นายชนัฐธรณ  พัชรพจนากรณ 482 น.ส.พาสนา  นิยมบัตรเจรญิ 
469 นายณัฐวุฒ ิ กล่ันประโคน 483 น.ส.ปวีณา  ยอดสิน 
470 น.ส.กัลยกร  พลอยสุวรรณ   

 
ตําแหนงที่ 8  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

484 น.สรวงสุดา  เตชะธรรม 485 น.ส.อรอุมา  ดวงงาม 

 
ตําแหนงที่ 9  ตําแหนงนกัวิชาการคอมพิวเตอร   สังกัดกองบริการการศึกษา 

 
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําสอบ ชื่อ-สกุล 

486 น.ส.ชนิกานต  เธียรสูตร 490 น.ส.จิราพร  หาญสวัสดิ ์
487 น.ส.นฤมล  ทัศนสุวรรณ 491 น.ส.จันทรเพ็ญ  แซห่ัน 
488 น.ส.อรอนงค  กลางณรงค 492 นายเบญ็จรงค  แสงสุธา 
489 น.ส.กมลวรรณ  บุญปตุรักษ 493 น.ส.มีแชลล  ฮาสุวรรณกิจ 

 



 

กําหนดวัน   เวลา   วชิา  และสถานที่ทําการคัดเลือก 
 

วัน   เวลา วิชา ตําแหนง/เลขประจําตัว สถานที่ทําการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันเสารที่ 23 ส.ค. 2551 
     10.00 น. – 11.30 น. 

 

วิชาความสามารถใน
การศึกษาวเิคราะห 
และสรุปเหตุผล 

 
ตําแหนงที่  1 - 2 
       เลขที่ 001 - 164 

 
หอง 304  ชั้น 3   
อาคารศูนยเรียนรวม 3  

             ตําแหนงที่  2 - 3  
      เลขที่ 165 - 328 

หอง 403  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

  ตําแหนงที่  3 - 9 
      เลขที่ 329 - 493 

หอง 404  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

   13.30 น. – 16.30 น. วิชาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานในตําแหนง 

ตําแหนงที่  1 - 2 
       เลขที่ 001 - 164 

หอง 304  ชั้น 3   
อาคารศูนยเรียนรวม 3  

 
    

 
        

ตําแหนงที่  2 - 3  
      เลขที่ 165 - 328 

หอง 403  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

  ตําแหนงที่  3 - 8 
      เลขที่ 329 – 485 

หอง 404  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

  ตําแหนงที่  9 
      เลขที่ 486 - 493 

หอง 103  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร   
อาคารศูนยเรียนรวม 1 

วันอาทิตยที่ 24 ส.ค.2551 
9.00 น. – 10.30 น. 

10.40 น. – 12.10 น. 

 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทย 

 
ตําแหนงที่  1 - 2 
       เลขที่ 001 - 164 

 
หอง 304  ชั้น 3   
อาคารศูนยเรียนรวม 3  

  
         

ตําแหนงที่  2 - 3  
      เลขที่ 165 - 328 

หอง 403  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

  ตําแหนงที่  3 - 9 
      เลขที่ 329 - 493 

หอง 404  ชั้น 4  
อาคารศูนยเรียนรวม 3 

(ผูมีสิทธิสอบเฉพาะตําแหนงที่ 6  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน 
ใหนําเครื่องคิดเลขและปากกาเนนขอความ มาดวย) 



ระเบียบเกี่ยวกับการคดัเลือก 
 

  1.  ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลอืกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว  แตจะเขาหองสอบได 
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคมุสอบแลว  ผูใดมาภายหลังจากการสอบไดดาํเนินการไปแลว  
ไมมีสิทธิเขาสอบในวิชานั้น 

  2.  หามมิใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนาํตาํราหรือหนงัสือใดๆ  เขาหองสอบ   ผูใดจงใจฝาฝน 
จะตองถูกตดัสิทธิการสอบ 

  3.  กระดาษทีใ่ชในการสอบ  ตองใชแตกระดาษที่ทางการจัดไวใหเทานั้น  สวนเครือ่งอุปกรณ 
อยางอ่ืนๆ ที่ใชในการสอบ เชน ปากกา ดนิสอ ยางลบ ไมบรรทัด ฯลฯ  ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง 

  4.   ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือตดิตอสงส่ิงของแกกันกับผูมีสิทธเิขารับ 
การคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอกในระหวางสอบไมได    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที ่
ผูควบคุมการสอบแลว 

5.  ในระหวางเวลาสอบ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตและอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบ 

  6.  ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลอืกตองเคารพตอสถานทีแ่ละสิทธิของผูอ่ืน โดยไมทาํส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
ใหเปนที่รําคาญหรือเสียหาย กับตองเช่ือฟงและปฏิบัตติามคาํแนะนาํของเจาหนาทีผู่ควบคุมการสอบ 
โดยเครงครัด 

  7.  ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลอืก ตองเขียนเลขที่นั่งสอบ  และช่ือ นามสกุล ในกระดาษคําตอบทุกแผน 
 8.  ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลอืกตองปฏิบตัติามขอความที่ส่ังไวในกระดาษขอสอบ  เชน วิชาใด
กําหนดจํานวนขอ ใหเลือกตอบก่ีขอ  ก็ตองไมตอบเกนิ  ถาตอบเกนิกวาจํานวนขอที่กําหนดไวตองตัดขอที่
ไดคะแนนมากออกตามลําดับ ใหเหลือเทาจํานวนขอที่กําหนดใหตอบ 

  9.  คําตอบขอใดที่ทําแลว ถาไมตองการใหขีดฆาเสีย ถาปลอยทิ้งไวถือวาตอบเกินตามขอ 8 
  10. การลงขอในการทําคําตอบ ใหเขียนหัวขอตัวโตไวนอกเสนหรือรอยพับคั่นหนา  สวนขอยอย 

เขียนไวขางใน เสร็จขอหนึ่งๆ ใหขีดเสนคัน่เสีย 
  11. หามนํากระดาษที่ทางการแจกใหสําหรับทําคาํตอบออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใดๆ  

ถามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใชไมได  ใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูคุมการสอบ หรือวางไว ณ ทีน่ั่งสอบของตน 
  12. ผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกตองนําบตัรประจําตัว  มาดวยทุกครั้งที่เขาสอบ  
 
 

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


