


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  
เพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาตรี)  

จ านวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
.................................................................................. 

 

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

1 นางสาว กชกร พิศเพ็ง 

2 นางสาว กนกวรรณ รอดประสิทธิ 

3 นาย กฤตภาส ลอยจินดารัตน์ 

4 นางสาว กฤษณาพร กัลยาณมิตร 

5 นางสาว กัญญ์ภัทร์ เทศกุล 

6 นางสาว กัญญาณัฐ กะการดี 

7 นาย กิตติธร กลั่นประโดน 

8 นาย จารุวิทย์ ภากรโชติ 

9 นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐศรี 

10 นางสาว ชฎาพร อักษรพันธ์ 

11 นาย ชนแดน ธูปแพ 

12 นาง ชนม์ชนก โชติชุติมา 

13 นางสาว ชมภัสสร อุ่นแสงจันทร์ 

14 นางสาว ชยาภัสร ์ สืบสิงห์ 

15 นางสาว ชลณดา จันทรวิทุร 

16 นาย ชวนันท์ กวีวุฒฑ์ 

17 นางสาว ชวิศา เกษมสันต์ 

18 นางสาว ฐวิกาญจน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

19 นางสาว ณัฏฐิณรินยา ค าแก้ว 

20 นาง ณัฐชนันท์ เวชนันท์ 



  

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

21 นางสาว ณัฐชยา ข าสุวรรณ์ 

22 นางสาว ณัฐณิชา จิตร์สมบูรณ์ 

23 นางสาว ณัฐธิดา แซ่เป่า 

24 นางสาว ณัฐสุดา ผาสุข 

25 นางสาว ณิชชา จิตร์กระบุญ 

26 นางสาว ณิชารีย์ การุญ 

27 นาย ทวีศักดิ์ คงวิบูลย์ชัย 

28 นางสาว ธนารักษ์ หอมจันทร์ 

29 นาย ธนาวุฒ ิ บุญญานุวัตร 

30 นางสาว ธัญทิพ สมัครกสิกิจ 

31 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค 

32 นาย ธีระชัย สุนทรา 

33 นางสาว ธีวรา สัจจะเวทะ 

34 นาย นภา สุดาชม 

35 นางสาว นลินี สรีระเทวิน 

36 นางสาว นัชชา เนตรเสนีย์นันท์ 

37 นางสาว นิธิกาน ทั่งทอง 

38 นางสาว นิศาชล ปล้องมาก 

39 นางสาว นุชนากร เรืองโชติธนกิตติ์ 

40 นางสาว บุญเพ็ญ เสาวิไล 

41 นาย ปกรณ์ แก้วกระจ่าง 

42 นางสาว ประนารี สอนธรรม 

43 นางสาว พงษ์นภา พรานทนงค์ 



  

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

44 นาย พชร สุวรรณเลิศ 

45 นางสาว พรรณนารา บุรีรักษ์ 

46 นางสาว พรรนิภา มาสขาว 

47 นางสาว พรอุมา อินทนาคม 

48 นาย พลภัทร แพถนอม 

49 นางสาว พลอยนภัส กฤตศรลักษณ์ 

50 นางสาว พัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ 

51 นางสาว พิชญา อรรถกรวรรธนะ 

52 นาย พิทยา นนท์อาษา 

53 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์ 

54 นางสาว ภฤดา นาคแปลงศรี 

55 นาย ภิญโญ ขวัญเจริญทรัพย์ 

56 นางสาว ภิรญา มงคลศิลป์ 

57 นางสาว มณิวรา เกิดวัฒนธรรม 

58 นางสาว มัยพิราภา ตุ้มทอง 

59 นางสาว มานัญญา วัตยา 

60 นางสาว มิลิน อ่อนไสว 

61 นาย รัชชานนท์ โสภาพันธุ ์

62 นางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์ 

63 นาย โรจน์โยธิน เทียมไสย์ 

64 นางสาว ลภัสรดา สระทองขอ 

65 นาย วชิรพล บุญด้วยลาน 

66 นางสาว วทันยา เพชรศรี 



  

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล 

67 นางสาว วารีรักษ์ เข็มทอง 

68 นางสาว วิชญาพร เฉลิมพงศ์ 

69 นางสาว วิชยา สุ่มสังข์ 

70 นาย ศาสตรา ชนะสาร 

71 นางสาว ศิริกัญญา ขันเพ็ชร์ 

72 นางสาว ศิริลักษณ์ ข่อสูงเนิน 

73 นาย ศุภชัย วัฒนากังชัย 

74 นางสาว ศุภรางศุ์ ศรีบัณฑิตย์ 

75 นาย ษมภูมิ สุขอนันต์ 

76 นาย สงกรานต์ ผิวอ่อน 

77 นาย สหชาติ เลิศศิริเภสัช 

78 นางสาว สหพร แบบประดับ 

79 นาย สุทรรศน ์ ดีใจ 

80 นางสาว สุธิดา ถาวระ 

81 นางสาว สุภลัคน์ สุวรรณมณ ี

82 นางสาว สุวรรณดาว หิมพล 

83 นางสาว สุวรรณา พิศวงศ์ 

84 นางสาว เสาวณ ี อุดมวรรณาเขตร 

85 นาย อภิชาติ ทาสอน 

86 นางสาว อภิญญา ละหุ่ง 

87 นางสาว อริสา ศรีชม 

88 นางสาว อัจฉรา โยธารักษ์ 

89 นางสาว อัญชลี เก่งเขตรวิทย์ 
 


