
ลําดับที่ รหัสพนกังาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

61 023805 นายเจริญพร เดชมณี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

62 048356 นางสาวจันทนา อนุลีจันทร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมฯ

63 035273 นางสาวเกศิณี นิธิสิริประไพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร

64 032982 นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง คณะวิทยาการจัดการ

65 013369 นางนัษนันท  ทิพวัลย คณะวิทยาการจัดการ

66 037729 นางสาวพัชรี  ทรัพยประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ

67 068401 นางสาวนฤมล ศรีเจริญ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

68 057796 นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา คณะศิลปกรรมศาสตร

69 065999 นางสาวดวงเนตร  สาระสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

70 044765 นางสาวมลฤดี  พงษธนู กองนโยบายและแผน

71 054514 นางสาวสุมติรา  พรหม ขุนทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

72 037086 นางสาวทัศนียา  มี เปยม สมบูรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

73 024392 นางสาวมาลัยพรรณ ปนทรัพย กองนโยบายและแผน

74 044299 นางสาวนพรัตน หมัดละ กองกลาง

75 054639 นางสาวพรัชษกรณ  เกตุลิขิตกุล ศนูยการศึกษาจังหวัดระนอง

76 023911 นางสาวจารุณี สนนอย คณะวิทยาการจัดการ

77 057705 นายพีระพัฒน เพชรสังข ศูนยการศกึษาจังหวัดระนอง

78 044341 นายสิทธิชัย ฤกษจํานงค วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

79 031947 นางสาวปุนรดา อิ่มวงษ กองคลัง

80 057318 นายจเร  นาคทองอินทร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

81 019672 นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ สํานักวิทยบริการฯ

82 053597 นายคมไผ  วรรณวงศ สํานักทรัพยสินและรายได

83 046145 นางสาวกานดา  สารพล ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดร

84 052368 นางสาวญานิกา พินิจ กองคลัง

85 059194 นางสาวกนิลฐิฏตา ฉิ่งวังตะกอ กองคลัง

รายชื่อผูสอบวัดความรู ดานงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ  

สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หองสอบ 5742 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ วันเสารที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.



ลําดับที่ รหัสพนกังาน ชื่อ - สกุล หนวยงาน ลายเซ็น

86 023578 นางสาวอัญชลี กันจู กองพัฒนาการศึกษา

87 059343 นางสาวศรัณภัสร  แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร

88 069816 นางสาวภานุมาศ หวัดวาป คณะศิลปกรรมศาสตร

89 058433 นายสมยศ  งิ้วลาย กองคลัง

90 065777 นางสาวชลัชวรรณ ประยูรรัตน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

91 053736 นายกฤษฎีกา แกวกรอง สํานักวิทยบริการฯ

92 032628 นางวารุณี  เอกพันธ สํานักวิทยบริการฯ

93 067175 นายธนบรรณ  วรุณธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

94 054675 นางสาวจิราพร  ฮามวงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

95 069191 นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

96 023735 นางสาววิมล  รักรี โรงเรียนสาธิตฯ

97 058786 นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว สถาบันวิจัยและพัฒนา

98 068013 นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

99 070812 นายรชต ศรีสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100 071820 นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร โรงเรียนสาธิตฯ

101 070063 นางสาวอลิสรา  ดวงฉิม วิทยาลัยสหเวชศาสตร

102 067148 นางสาวสมหญิง มีสมบัติ โรงเรียนสาธิตฯ

103 070054 นางสาวณันทกานต สังขรัตน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

104 032188 นางสาวกฤษณา  คงม่ัน กองบริหารงานบุคคล

105 022454 นางสาวกมลทิพย สัตบุษ กองบริหารงานบุคคล

106 039057 นางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว กองบริหารงานบุคคล

107 015694 นางสาวธิดารัตน  รุงเรืองชัยคงมี กองบริหารงานบุคคล

108 031143 นางดวงพร สมสอน กองบริหารงานบุคคล

109 063900 นางสาวธีรตา พางกาสา ศนูยการศึกษาจังหวัดอุดร

110 051614 นางสาวชรินทรทิพย หิรัญนุเคราะห  กองกลาง

ประจําปงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หองสอบ 5742 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ วันเสารที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.

รายชื่อผูสอบวัดความรู ดานงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ  
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