
หมายเลขประจําตัวผูสอบ 

01 นางสาว สาวิตรี ศรีรินทร

02 นางสาว ชลธิชา สมคํา

03 นาย ภัทรพล พิมลทิพย

04 นาย ธนพนม นวมเจริญ

05 นางสาว ปญจวลี สิทธิวงค

06 นางสาว ภัทรวัลย นวลหลา

07 นางสาว ณัฐชยา เถาถวิล

08 นาย ชรัณรัตน ยาวิชัย

09 นางสาว สุกัญญา ชิดชาญกิจ

10 นางสาว จิรฐาอร สมสวาง 

11 นางสาว มัทนียา บุญแกว

12 นางสาว ฐิตินันท เลากุล

13 นางสาว อรุณวรรณ สีออน

14 นางสาว สุวนันท รินมา

15 นางสาว วนาภรณ นามวงคพรหม

16 นาย ธนาวุธ จินะเปงกาศ

17 นางสาว รัตนาภรณ ปองปา

18 นางสาว ธนภรณ อินปน

19 นาง กาญจนวัฒน บุญลือ

20 นางสาว สุภาภรณ นันทะศิริ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน
ระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.

*** ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณมากอนเวลาสอบสัมภาษณของทานประมาณ 30 นาที 

ชื่อ - สกุล

สอบวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 3



รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน
ระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.

           ้    

หมายเลขประจําตัวผูสอบ 

21 นางสาว ชนิกานต ลีรสวัสดิอําพน

22 นางสาว น้ําทิพย บัวพาน

23 นางสาว ชญานิศา พรมปญญา

24 นาย เจษฎากร บัวชุม

25 นางสาว ศรัณยา จาปญญะ

26 นาย สมคิด อิ่นแกว

27 นางสาว กุลสตรี ผูกพานิช

28 นางสาว กมลนันท ศรีวิชัย

29 นางสาว อลิษา แกวกิริยา

30 นางสาว จุฑามาศ งามสม

31 นางสาว รัตมณี พุทธสุวรรณ

32 นางสาว นัทธมน มณีวรรณ

33 นางสาว ภาณุมาศ ไหวหลวง

34 นาย ณัฏฐกานต สายพรหมา

35 นางสาว ฐิติพร เจริญสิงห

36 นางสาว จันทรา บุญศรี

37 นางสาว อรอุมา มั่งมูล 

38 นาย ปวริศร เชื้อเจริญ

39 นาย โชติพิพัฒน อรรถวัฒนโภคิน

40 นางสาว อภิญญา อินถานะ

*** ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณมากอนเวลาสอบสัมภาษณของทานประมาณ 30 นาที 

สอบวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 3

ชื่อ - สกุล



รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน
ระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.

           ้    

หมายเลขประจําตัวผูสอบ 

41 นางสาว กิตติยา อนุรักษ

42 นางสาว ปทมาพร บวบทอง

43 นางสาว ชาลิสา ศิริไตรภัฏ

44 นาย ณัฐนนท กาเตชะกิจ

45 นางสาว นัทธมน ศิริรักษ

46 นางสาว จิดาภา จิตตสุวรรณ

47 นางสาว ดวงพร ดีดวงพันธ 

48 นางสาว ธันยพร ตะวันวงค

49 นางสาว กรวิการ แซโงว

50 นาย กิตติภัต ผองทอง

51 นางสาว ทิชากร พิบูลย

52 นางสาว ธิดาวรรณ  คําธิ

53 นาย ธันวา สุพรศิลป

54 นางสาว วาสนา ไชยศรี

55 นาย นพรัตน เกษมสุข

56 นางสาว มลุลี อินทะชัย

57 นางสาว ชุติมา ตูมจา

58 นางสาว อัจฉรา หาญฤทธิ์

59 นางสาว อทิตญา ศรีกันทา

60 นางสาว พิมพวิภา ลิปปานนท

*** ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณมากอนเวลาสอบสัมภาษณของทานประมาณ 30 นาที 

สอบวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2

ชื่อ - สกุล



รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน
ระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.30 น.

           ้    

หมายเลขประจําตัวผูสอบ 

61 นางสาว พิมพชนก สังขสุวรรณ

62 นาย กฤตชนะ คําปวน

63 นาย เจตริน ขันแกว

64 นาย วิธวินท ฟูพงษ

65 นางสาว จุฑามาศ ครุสาตะ

66 นางสาว พรชนก มีมานัส

67 นางสาว คัธรินทรธร พิศวงศ

68 นางสาว จิราพร ศรีวิชัย

69 นาย วิศรุต พงษสนิท

70 นางสาว ธัญวรัตน ขันทะยา

71 นาย ณฐกร งามขํา

72 นางสาว ชิดชนก ทิวงศษา

73 นาย ปกรณ รัตนเกษมสุข

74 นางสาว ปวีณนุช วุฒิเดช

75 นาย วรพจน จันทราสุทธิ์ 

76 นางสาว ศิริพร นอยกาญจนะ 

77 นาย อนุสรณ ปนคํา

78 นางสาว ยุพิน ไชยสมภาร

79 นางสาว ธิติมา ตาคํา

80 นางสาว ธนภรณ อองสกุล

81 นางสาว อัจฉราภรณ วงศพุทธาจักร 

82 นางสาว วิลาวัลย ฝนคําปวง

83 นาย สรางสรรค ปญโญ

84 นางสาว อิสริยาภรณ ประไพชาติ

85 นาย พชรพล สมฤทธิ์ 

86 นางสาว วีราภรณ อินตานํา

87 นางสาว อริษา มงคลแกว

*** ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณมากอนเวลาสอบสัมภาษณของทานประมาณ 30 นาที 

ชื่อ - สกุล

สอบวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2
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