
ลําดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

1 021698 นางสาวกฤษณา อยูพวง สํานักวิทยบริการฯ

2 060066 นายศุภพล  คําชื่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 062761 นายวีรเชษฐ มั่งแวน วิทยาลัยโลจิสติกสฯ

4 049788 นางสาวอัจฉราพรรณ ไดพร สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

5 058653 นางสาวสุภาพร สารัตน สสสร.

6 059855 นางบุญทิน  ทองยศ สสสร.

7 062947 นางสาวจินตนา ดํารงสันติธรรม สสสร.

8 062901 นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 032937 นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

10 032619 นางสาวโชติกา เขียนนิล กองนโยบายและแผน

11 072283 นางสาวศิริธรรม จิตตงาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 018415 นายธนะฉัตร เอกฉัตร สํานักวิทยบริการฯ

13 042273 นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พ่ึง สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

14 035051 นางสาวกัลยา  สาย ประสิทธิ์ คณะครุศาสตร

15 052298 นายประทีป  ชาลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

16 060002 นางสาว ณัฏฐ ิญา   นุช นาง สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

17 042546 นางสาธิยา ภูนาพลอย สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

18 047771 นางสาวเนตรดาว  อยูยง วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

19 024152 นายวีรยุทธ ดาราชาติ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

20 024231 นางสาวรัชนก ทองขาวขํา สํานักวิทยบริการฯ

21 023957 นายวราวุธ  ชื่นครุฑ สํานักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ

22 025637 นายอําไพร เพชรวาว คณะครุศาสตร

23 038728 นายอรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน กองพัฒนาการศึกษา

24 037650 นางสาวพจนีย  อนุศรี กองพัฒนาการศกึษา

25 031189 นางสาวสะดีเยาะ บินมะดีเยาะ ศนูยการศกึษาจังหวัดระนอง

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

รายชื่อผูสอบวัดความรู  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หองสอบ 3221 อาคาร 32  วันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.



ลําดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

26 029342 นางสาวพิมชนก  แดงโคนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27 039066 นายวัชรากร  เฉลยปราชญ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

28 046930 นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29 050766 นางสาววนิดา กงแหลม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

30 040811 นางสาวจันทรเพ็ญ ราชานู กองคลัง

31 023001 นางชนิดา  ชิราพฤกษ สํานักวิทยบริการฯ

32 073828 นางสาวนฤมล ชาญจินดา สํานักทรัพยสินและรายได

33 052155 นางสาวสุภาวดี เรืองสังข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

34 030744 นายกฤษณปกรณ  บุญมา คณะวิทยาการจัดการ

35 031804 นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

36 033239 นายอรรคพล ธรรมบุตร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

37 019284 นางสาวเสาวณีย กําเนิดรัตน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

38 034626 นายจารึก รูปบุญ กองคลงั

39 026681 นางสาวชนะกานต พงศาสนองกุล สํานักวิทยบริการฯ

40 022376 นายไกรวุธ  สุขสวาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

41 039321 นางสาววิรงรอง ทําโย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

42 060358 วาที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง กองนโยบายและแผน

43 015649 นางธัญลดา เลี้ยงอยู วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

44 052968 นางรุงเพชร วองเจริญพร บัณฑิตวิทยาลัย

45 045491 นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน บัณฑิตวิทยาลัย

46 051932 นางสาวณัฐชา ลี้ปญญาพร วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

47 050997 นายเชาวฤทธ์ิ  พินิจ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

48 067457 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

49 067351 นางสาวโยษิตา สมเจริญ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

50 062725 นายเอกชัย ดวงเอี้ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

รายชื่อผูสอบวัดความรู  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หองสอบ 3221 อาคาร 32  วันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.



ลําดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

51 050906 นายปฐมพงศ ปุณณภุม สํานักวิทยบริการฯ

52 042103 นายสุรวิช สุนทรเสนียกุล สํานักวิทยบริการฯ

53 023832 นางสาวพูลศริิ  พรหมกูล คณะวิทยาการจัดการ

54 028819 นายวรวิทย  คุมวงศ คณะวิทยาการจัดการ

55 031152 นางสาววราภรณ  ไชยพร คณะศิลปกรรมศาสตร

56 052234 นางสาวณิชาภัทร ธนาศิริยุรัตน คณะศิลปกรรมศาสตร

57 040884 นางสาววิภา  คงสูงเนิน กองคลัง

58 059246 นางสาวจีรวรรณ  พิสุทธิพันธุ กองคลัง

59 055956 นางสาวกัญญาณัฐ หนูคง กองคลัง

60 049142 นางสาวณัฏยา บรรชาธร กองคลัง

61 035343 นายพงศกัดิ์ รุงสง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

62 049760 นางสาวเอมอร ตอโมกข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

63 038755 นายภาณุวัฒน  อุบลแยม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

64 050633 นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท บัณฑิตวิทยาลัย

65 064520 นางกุลภัสสรณ หมั่นคตธิรรม บัณฑิตวิทยาลัย

66 022349 นางสาวกังสดาร  แตงนอย วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

67 056249 นางสาวธัญลักษณ สุภาเนตร วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

68 051571 นายไผท ฉายาบัตร กองพัฒนาการศกึษา

69 028907 นายสิริธนธราธร จิรทีปตธนชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

70 032803 นายวุฒิพงศ เนียมบุญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

71 023805 นายเจริญพร เดชมณี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

72 068899 นางสาวสายฝน นิลปะกะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

73 048356 นางสาวจันทนา อนุลีจันทร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

74 031392 นางสาวปทุมวดี  นินํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

75 035273 นางสาวเกศิณี นิธิสิริประไพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร

รายชื่อผูสอบวัดความรู  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ลําดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

76 032982 นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง คณะวิทยาการจัดการ

77 037729 นางสาวพัชรี ทรัพยประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ

78 013369 นางนัษนันท  ทิพวัลย คณะวิทยาการจัดการ

79 068401 นางสาวนฤมล ศรีเจริญ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

80 032751 นายธนกฤต พิพัฒนสกุลกมล คณะวิทยาการจัดการ

81 047796 นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา คณะศิลปกรรมศาสตร

82 065999 นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

83 044765 นางสาวมลฤดี  พงษธนู กองนโยบายและแผน

84 054514 นางสาวสุมติรา   พรหมขุนทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

85 037086 นางสาวทัศนียา  มี เปยม สมบูรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

86 024392 นางสาวมาลัยพรรณ ปนทรัพย กองนโยบายและแผน

87 044299 นางสาวนพรัตน หมัดละ กองกลาง

88 023911 นางสาวจารุณี  สนนอย คณะวิทยาการจัดการ

89 057705 นายพีระพัฒน เพชรสังข ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง

90 044341 นายสิทธิชัย ฤกษจํานงค วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

91 047083 นายพีรพงศ โผแพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

92 049858 นางสาวกรรณิการ ศรีพนมวรรณ วิทยาลัยโลจิสติกสฯ

93 057918 นางสาวอนินธิตา เพ็ชรแสง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

94 052368 นางสาวญานิกา พินิจ กองคลัง

95 046145 นางสาวกานดา  สารพล ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดร

96 023578 นางสาวอัญชลี กันจู กองพัฒนาการศึกษา

97 057787 นายยอดชาย ไกรเพชร สํานักทรัพยสินและรายได

98 059343 นางสาวศรัณภัสร  แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร

99 069816 นางสาวภานุมาศ หวัดวาป คณะศิลปกรรมศาสตร

100 058344 นายสมยศ  งิ้วลาย กองคลงั

รายชื่อผูสอบวัดความรู  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ลําดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

101 032628 นางวารุณี  เอกพันธ สํานักวิทยบริการฯ

102 019672 นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ สํานักวิทยบริการฯ

103 053736 นายกฤษฎีกา แกวกรอง สํานักวิทยบริการฯ

104 067175 นายธนบรรณ  วรุณธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

105 054675 นางสาวจิราพร  ฮามวงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

106 069191 นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

107 023735 นางสาววิมล  รักรี โรงเรียนสาธิตฯ

108 055240 นางสาววลัยพรรณ รัตนธรรมมณี สํานักทรัพยสินและรายได

109 058786 นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว สถาบันวิจัยและพัฒนา

110 068013 นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

111 070812 นายรชต ศรีสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

112 071820 นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร โรงเรียนสาธิตฯ

113 070063 นางสาว อลิสรา ดวงฉิม วิทยาลัยสหเวชศาสตร

114 070054 นางสาวณันทกานต สังขรัตน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

115 015694 นางสาวธิดารัตน รุงเรืองชัยคงมี กองบริหารงานบุคคล

116 063900 นางสาวธีรตา พางกาสา ศูนยการศกึษาจังหวัดอุดร

117 051614 นางสาวชรินทรทิพย หิรัญนุเคราะห  กองกลาง

หองสอบ 3221 อาคาร 32  วันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.

รายชื่อผูสอบวัดความรู  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล และทักษะการใชคอมพิวเตอร 

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


