
 
 
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

-------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา                 
เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-3564 ฉบับลงวันที่  1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0220                   
ฉบับลงวันที่  1 ธันวาคม 2554 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง (2)  7-0894  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน          
1 อัตรา เลขประจ าต าแหน่ง (2) 7-0896 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-2428 
สังกัดส านักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ 

 
 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เลขประจ าต าแหน่ง (1)7-3564 
1. นางสาวจิรัฏฐ์  ลัดดาวัลย์ 
2. นางสาวอุษา  คุณอนันต์ 
3. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ข า 
4. นายชูชาติ  ชูโต 
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงทอง 
6. นายธนภูมิ  ศิลปวาณิชย์ 
7. นางสาวประทุมพร ดวงเพ็ชร 
8. นางสาวนันทวัน  วงศ์วิทยานันท์ 
9. นางสาวพิชญา  ภัทรชัยยาคุปต์ 
10. นางสาวฐานียา  ก าเนิดนนท์ 
12. นางสาวอนุตตรีย์  วรนิษฐาปกรณ์ 
12. นางสาวเจมมี่วัชราภรณ์ พัดชากุล 
13. นายสุธิวัฒน์  ชัยพรสุไพศาล 
14. นางสาวปทิตตา  บุญอินทร์ 
15. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณมณ ี
16. นางสาวดารณี  นิบุญธรรม 
17. นางสาวภัชรี  เขียวสะอาด 
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18. นางสาววินิดชยา  พรมสวะนา 
19. นางณัฐา   ปิยะวิทย์วนิช 
20. นางสาวนินนาท  อรอินทร ์
21. นางสาวพิศแพรว  ถึงแสง 
22. นางสาวกรรณิการ์ ผองสูงเนิน 
23. นายชัยวัฒน์  เทพทวี 
24. นางสาวชิดชนก  ดีวงษ์ตระกูล 
25.นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ 
26. นายวัชรินทร์  วิริยะทวีชัย 
27. นางสาวปิยวรรณ  ทุ่มโมง 
28. นางสาวปิยะวดี  แสสลับ 
 

 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0220,(2)7-0896 
1. นางสาวเรวดี  เคนพล 
2. นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ 
3. นางสาวพัชรี  ลิ่วเวหา 
4. นางสาวอุษณีย์  รักษ์วิศิษฏ์กุล 
5. นางสาวภรณี  อินตะนัย 
6. นายอภิศักดิ ์ ซิมกระโทก 
7.  นายเอกกวีร์  พิทักษ์ธนัชกุล 
8. นางสาวยุวพร  ฐิตธรรมศรีสุข 
9. นางสาวกนกพร  จิตร์มานะโรจน์ 
10. นางสาววนิดา  สายฟ้า 
11. นางสาวมาลินี  ริดมัด 
12. นางสาวบุญจิรา  แก้วประหลาด 
13. นางสาวอุมาภรณ์  เอกปิยะพรชัย 
14. นางสาวอุษา  คุณอนันต์ 
15. ว่าที่ ร.ต. ชนม์  โต๊ะสกุล 
16. นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงทอง 
17. นางสาวสินีรัตน์  อ่อนรัศม ี
18. นางสาวเสาวลักษณ์ กรดกางก้ัน 
19. นางสาวเพ็ญนภา  กุลวงศ ์
20. นางสาวสุณิสา  แสงนิล 
21. นางสาวอรวรรณ  เสมเถื่อน 
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22. นางสาวทยารัตน์  บุตรเนียร 
23. นางสาวประทุมพร ดวงเพ็ชร 
24. นางสาวนันทวัน  วงศ์วิทยานันท์ 
25.นางสาวจินตนา  สงคราม 
26. นายนฤป  จักรปิง 
27. นางสาวสมฤทัย  ทองเจิม 
28. นางสาววรารี  เกาะกายสิทธิ์ 
29. นางสาวสุจิตรา  นามประดิษฐ์ 
30. นางสาวดวงมณี  พรมวิหาร 
31. นางสาวพิชญ์นรี  พิทักษ์อวกาศ 
32. นางสาววไลลักษณ์ รุ่งสุทธาพงษ ์
33. นายสุวัจน์  ตรีเกษมมาศ 
34. นางสาววนิดา  ยังม ี
35. นางสาววนาลี  ถิ่นแปง 
36. นางสาวนภาภรณ์ ภู่แก้ว 
37. นางสาวกุสุมา  ขวัญดุษฎี 
38. นางสาวยุภาวดี  โคษา 
39. นางสาวณัฎฐณิชา พงษ์มงคลสาม 
40. นางสาวพจมาน  ค าบุญมี 
41. นางสาวเสาวนีย์  สนใจ 
42. นางสาวรัชดาพร  ทาวงษ ์
43. นางสาวนภาพร  ธะระณีวัฒน์ 
44. นางสาวนุชรี  สุภาพ 
45. นางสาวเยาวดี  สีดาคม 
46. นางสาววราภรณ์  ทองปลิว 
47. นางสาวภัชรี  เขียวสะอาด 
48. นางณัฐา   ปิยะวิทย์วนิช 
49.นางสาวนินนาท  อรอินทร ์
50. นางสาวพิศแพรว  ถึงแสง 
51. นางสาววารุณี  เวียงลอ 
52. นางสาวศิขรี  เนตรสว่าง 
53. นายสุภัทรชัย  ไพรสันต์ 
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54. นางสาวประไพพันธ์ บัวพรมม ี
55. นางสาวกนกกร  ศรีบุญวงค์ 
56. นายกิตติพงศ ์ จันทวงศ ์
57. นางสาวสุธีพร  น้อยรักษา 
58. นายอาทิตย์  ภูวราง 
59. นางสาวภรณิดา  สืบเครือ 
60. นายสรธัญ  เหมพิพัฒน์ 
61. นายชูศักดิ์  ม่วงศิริ 
62. นางสาววิไลวรรณ ร่องยืด 
63. นางสาวสวัชญา  กู๋กระโทก 
64. นางสาววราภรณ์  ภูบรม 
65. นางสาวกัญญาภัค ศิริสุนทร 
66. นางสาวปุณยนุช  นาคพันธุ์ชีวัน 
67. นายมณฑล  กาญจนคันฉ่อง 
68. นายธนกร  สลับศรี 
69. นางสาวกชภัท  อมรินทรฤาชัย 
70. นางสาวชนิชา  กิติ์ธนาคุณ 
71. นายภาคภูมิ  เรือนนิล 
72. นางสาวรุ่งนภา  เลิศเวช 
73. นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล 
 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
เลขประจ าต าแหน่ง (2) 7-0894 
1. นายธนภูมิ  ศิลปวาณิชย์ 
2. นางสาวอุไรรัตน์  เทียนวิชัย 
3. นางสาวรัตนา  วิเวกวรรณ 
4. นางสาวจารุชา  จันทรเกิดกุล 
5. นางสาวพิมพิพัฒน์ ทองศิร ิ
6. นางสาววนิตา  สุเรณ ู
7. นางสาวจรรยา  แสงสุริศรี 
8. นางสาวนิตยา  นิรสิงห์ ณ อยุธยา 
9. นายหนุ่ม  นิลมาศ 
10. นางสาวอภีษฎา  จันชัยชิต 
11. นางเบญจวรรณ  ต่ายสุวรรณ 
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ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-2428 
1. นางสาวเรวดี  เคนพล 
2. นางสาวสมอน  การะรัมย์ 
3. นายธนิต  สมจิตร 
4. นางสาวประไพร  เพชรสี 
5. นางสาวแสงสุนีย์  ยิ้มเชิง 
6. นางสาวอุษณีย์  เล้าเจริญ 
7. นางสาวฉัตรวี  ศรีประไพ 
8. นางสาวนงนุช  โค้วจ ารัส 
9. นางสาวกัญญ์วรา  ชุมศรี 
10. นางสาวจันทรา  โรจนพงษ ์
11. นางสาวศุภิกา  ประเสริฐพร 
12. นางสาวสายสุดา  โรจน์เจริญ 
13. นางสาวจิรินทร์ภัค ส าเร็จศิลป์ 
14. นางสาวเฉลิมพร  มูลดี 
15. นางสาวสุวิชา  ยะระสิทธิ์ 
16.นางสาวพิณพิศ  ทุมโคตร 
17. นางสาวหนึ่งนุช  นกดุเหว่า 
18. นางนงค์นุช  นิโรธร 
19. นายฐิติพงศ ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ 
20. นางสาวยุพา  ยะมะภา 
21. ว่าที่ร.ต.หญิงเกศรินทร์ มาลัย 
22. นายเปรมณัฐ  สารีสุข 
 

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม  2555 เวลา 09.00 น.                
เป็นต้นไป  ณ อาคาร 19  ชั้น 5 ห้อง 19 - 503 และ เวลา 13.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 10 ชั้น 1                
ห้อง 10 – 110 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ  ณ  วันที่       มกราคม  พ.ศ. 2555 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น)  
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 


