
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร 
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. ก าหนดการสอบแข่งขัน ด าเนินการสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้ 
      ๒.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารคณะนิติศาสตร์(หลังใหม่) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 

ต าแหน่งที่ ๑ 
 

เลขที่ประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ชั้น 
๑ – ๗๕ ห้อง ๒๒๐๙ ๒ 

๗๖ – ๒๖๕ ห้อง ๒๓๐๕ ๓ 
ต าแหน่งที่ ๒ 
 

เลขที่ประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ชั้น 
๑ – ๖๐  ห้อง ๒๑๑๐ ๑ 

๖๑ – ๑๑๘ ห้อง ๒๒๑๔ ๒ 
๒.๒ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  

ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  
ต าแหน่งที่ ๑ 
 

เลขที่ประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ชั้น 
๑ – ๙๐ ห้องปฏิบัติการ ๒C ๐๕ - ๐๖  ๒ 

๙๑ – ๑๘๐ ห้องปฏิบัติการ ๒C ๑๐ – ๑๑  ๒ 
๑๘๑ – ๒๖๕ ห้องปฏิบัติการ ๒C ๑๖ – ๑๗   

ต าแหน่งที่ ๒ 
 

เลขที่ประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ชั้น 
๑ – ๖๐ ห้องปฏิบัติการ ๓C ๐๕ – ๐๖  ๓ 

๖๑ – ๑๑๘ ห้องปฏิบัติการ ๓C ๑๖ – ๑๗  ๓ 
/๓. ผู้ที่จะเข้าสอบ... 

 



 
-๒- 

 
 

๓. ผู้ที่จะเข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ต้องน าหลักฐานแสดงการพ้นระยะการกักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันสอบ 
หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนวันสอบ หรือหลักฐานการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด-๑๙ ในระบบ ATK หรือ RT-PCR ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ มาแสดงต่อ
กรรมการก่อนเข้าห้องสอบ 

๓.๒ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
บริเวณอาคารสอบและห้องสอบ 

๓.๓ ต้องเข้ารับการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทดิจิตอลก่อนเข้าห้องสอบ หากพบมี
อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคโควิด -๑๙ 
และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อคัดกรองโรคระหว่างเวลา ๐๘.๑๕ - 
๐๘.๔๕ น. 

๔.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
๔.๑ ให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการ   

ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือแสดงตนในการเข้าสอบ 
๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (สุภาพสตรีสวมเสื้อแบบสุภาพ กระโปรง   

สีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น/สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น) และต้องสวมหน้ากาก
อนามัย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๔.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้เข้าสอบคนใดที่มาถึงห้องสอบ
ภายหลังการสอบด าเนินไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  

๔.๔ สิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบได้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมี   

รูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
(๒) ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ ยางลบ 

๔.๕ ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้ง หนังสือ หรือ
เอกสารอ่ืนใดติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ หากตรวจพบในภายหลัง จะถือว่ามี เจตนากระท าการทุจริต และให้ยุติ
การสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันที 

อนึ่ง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจ
พิจารณาอนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องจัดเก็บไว้ ณ บริเวณที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิ์รับสิ่งของคืน จนกว่าจะท าข้อสอบแล้วเสร็จ และเมื่อรับสิ่งของคืนแล้ว    
ให้ออกจากห้องสอบทันที 

๔.๖ ในระหว่างเวลาสอบ ผู้เข้าสอบจะพูดคุย หรือส่งสิ่งของให้แก่กันกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
หรือกับบุคคลภายนอกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 

๔.๗ กรณีมีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต   
ในการสอบเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบบันทึกข้อเท็จจริงไว้ในกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบที่ทุจริต 
หรือมีพฤติการณ์ อันควรเชื่อได้ว่าได้มีการทุจริต และให้ยุติการสอบของผู้ เข้าสอบรายนั้นทันที ทั้งนี้ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ตรวจให้คะแนน และพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบของผู้เข้าสอบ
รายนั้นได้ และให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสอบเป็นที่สุด 

/๔.๘ เมื่อท าข้อสอบ... 
 





 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์ 
๒ ๐๐๒ นายกิตติ กลมเกลียว 
๓ ๐๐๓ นางสาวธรรมปพร ถาวรชน 
๔ ๐๐๔ นายเอกชัย ในจิตร 
๕ ๐๐๕ นางสาวสุรีย์พร สาลี 
๖ ๐๐๖ นางสาวนิจธารา แก้วธรรม 
๗ ๐๐๗ นายเจษฎา ศรีลาสาร 
๘ ๐๐๘ นางสาวนฤมล ไชยพร 
๙ ๐๐๙ นางสาวพรสุดา เสียงหวาน 

๑๐ ๐๑๐ นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันล า 
๑๑ ๐๑๑ นางสาวกมลพรรณ สิทธิรัตนยืนยง 
๑๒ ๐๑๒ นายธัญพิสิษฐ์ สุวรรณดี 
๑๓ ๐๑๓ นางสาวอนามิกา จิระวิโรจน์ 
๑๔ ๐๑๔ นายเจษฎาวุธ ชนะพันธ์ 
๑๕ ๐๑๕ นางสาวญาณิศา เลาวงศ์ 
๑๖ ๐๑๖ นางสาวณภาภัช มารศรี 
๑๗ ๐๑๗ นางสาวสุดารัตน์ นามเจริญ 
๑๘ ๐๑๘ นางสาวยมลภัทร วัฒนานุการ 
๑๙ ๐๑๙ นางสาวสมฤทัย ศรีสุวะ 
๒๐ ๐๒๐ นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข 
๒๑ ๐๒๑ นางสาวชลธิชา รอดประทับ 
๒๒ ๐๒๒ นางสาววลัยลักษณ์ สีลา 
๒๓ ๐๒๓ นางสาวทัศณาวิไลซ์ รัตนวงษ์ 
๒๔ ๐๒๔ นางสาวนิตยา กงล้อม 
๒๕ ๐๒๕ นายสุนิสา ทองผา 
๒๖ ๐๒๖ นางสาวสุนิสา บุญราศรี 
๒๗ ๐๒๗ นางสาวปัฐติมา ถาวร 
๒๘ ๐๒๘ นางขวัญฤทัย ผลาผล 
๒๙ ๐๒๙ นางสาวสุพรรณา พราวแดง 
๓๐ ๐๓๐ นางสาวสุพัตรา อ่อนสุด 

๑/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๓๑ ๐๓๑ นายสถาพร แก้วกนก 
๓๒ ๐๓๒ นางสาววิภาวดี เสาร์แก้ว 
๓๓ ๐๓๓ นางสาวอรัญญา พรมจักร์ 
๓๔ ๐๓๔ นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง 
๓๕ ๐๓๕ นายจตุพงษ์ วรรณะ 
๓๖ ๐๓๖ นางสาวนภาพร สอนค าเสน 
๓๗ ๐๓๗ นางสาวสุพัตรา ธารารมย์ 
๓๘ ๐๓๘ นายอนันตชัย ลามี 
๓๙ ๐๓๙ นางสาวอิสราภรณ์ เสียงล้ า 
๔๐ ๐๔๐ นางสาวจิระพร ชาติการุณ 
๔๑ ๐๔๑ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเกตุ 
๔๒ ๐๔๒ นางสาวฟ้ามุ่ย ทองเทพ 
๔๓ ๐๔๓ นางสาวธัญทิพ ล้อพงค์พานิชย์ 
๔๔ ๐๔๔ นางสาวปาณิสรา คูณอนันต์ 
๔๕ ๐๔๕ นางสาวจิระภา ไชยพัฒน์ 
๔๖ ๐๔๖ นางสาวกวินนา การเพียร 
๔๗ ๐๔๗ นางสาวจิราพร ขวัญเงิน 
๔๘ ๐๔๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมชนก บุ้งทอง 
๔๙ ๐๔๙ นายสุทธินันท์ พรุ่งแสง 
๕๐ ๐๕๐ นางสาววิภาดา โคตรพงษ์ 
๕๑ ๐๕๑ นางสาวกิตติยาพร ค าศรี 
๕๒ ๐๕๒ นางสาวพิมพ์ชนก นามเหลา 
๕๓ ๐๕๓ นางสาวชมัยพร การสมทรัพย์ 
๕๔ ๐๕๔ นางสาวศิลาภรณ์ จันทุมา 
๕๕ ๐๕๕ นางสาวอติพร ลิพันธ์ 
๕๖ ๐๕๖ นายชาคริต หล าประเสริฐ 
๕๗ ๐๕๗ นางสาววรรณิสา จงจ า 
๕๘ ๐๕๘ นายทิชากร บัวงาม 
๕๙ ๐๕๙ นางสาวศรีวิมล คัญเรือง 
๖๐ ๐๖๐ นายวีรยุทธ ไว้ใจ 

๒/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๖๑ ๐๖๑ นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ โชคหิรัญนาคิน 
๖๒ ๐๖๒ นายศุภวุฒิ ศรีมะหันต์ 
๖๓ ๐๖๓ นายทรัพย์ทวี เหนี่ยวพันธ์ 
๖๔ ๐๖๔ นางสาวพิชญา พลเขต 
๖๕ ๐๖๕ นางสาวภัทรานิษฐ์ นาคะพิสิทธิ์กุล 
๖๖ ๐๖๖ นายวชิรวิชญ์ บุตรน้อย 
๖๗ ๐๖๗ นางสาวอรญา บุญจันทร์ 
๖๘ ๐๖๘ นางสาวกนกวรรณ ยางงาม 
๖๙ ๐๖๙ นายทิพวรรณ จันทพันธ์ 
๗๐ ๐๗๐ นางสาวณัฐวดี ศรีเสถียร 
๗๑ ๐๗๑ นางสาวสาลิณี เสียงใส 
๗๒ ๐๗๒ นางสาวบุษดี สหุนัน 
๗๓ ๐๗๓ นางสาวนารีรัตน์ วิกล 
๗๔ ๐๗๔ นางสาวผกาวดี วรรณทอง 
๗๕ ๐๗๕ นายกีรชัย เกสสมบูรณ์ 
๗๖ ๐๗๖ นางสาวณัฐสุดา ค าเพราะ 
๗๗ ๐๗๗ นางสาวเขมณัฎฐ์ ประดู่ 
๗๘ ๐๗๘ นางสาวชลดา ค าภักดี 
๗๙ ๐๗๙ นางสาวพัชรา วริลุน 
๘๐ ๐๘๐ นางสาวศิริพิชชา ศรีวะรมย์ 
๘๑ ๐๘๑ นางสาวรัชนู ขาวฟอง 
๘๒ ๐๘๒ นางสาวเพชรรัตน์ เวฬุวนารักษ ์
๘๓ ๐๘๓ นางสาวอรุณธร รามพิชัย 
๘๔ ๐๘๔ นางสาววรวรรณ ธิษาไชย 
๘๕ ๐๘๕ นางสาวป่านแก้ว เสียงเสนาะ 
๘๖ ๐๘๖ นางสาวธิตยากร ไชยสิงห์ 
๘๗ ๐๘๗ นางสาวสิริพร จันทร์อินทร์ 
๘๘ ๐๘๘ นางสาวจิราพร พอกเพียร 
๘๙ ๐๘๙ นายปิยะพงษ์ เคนทวาย 
๙๐ ๐๙๐ นางสาวสุจารี ทองขาว 

๓/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๙๑ ๐๙๑ นายตะวัน ดอกค า 
๙๒ ๐๙๒ นางสาวสิรินยา บุญเกิด 
๙๓ ๐๙๓ นางสาวรุ่งนภา โสรส 
๙๔ ๐๙๔ นายทินกร สุทธิพรม 
๙๕ ๐๙๕ นางสาวชุติมา สะเอ้ิง 
๙๖ ๐๙๖ นางสาวอนุสรา บุตรสมาน 
๙๗ ๐๙๗ นางสาววิลัยวรรณ เกษสุภะ 
๙๘ ๐๙๘ นางสาวพิกุลแก้ว ศรีนาม 
๙๙ ๐๙๙ นายอดิศักดิ์ แหวนแก้ว 

๑๐๐ ๑๐๐ นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 
๑๐๑ ๑๐๑ นางสาวกัญชพร ทองใบ 
๑๐๒ ๑๐๒ นายจิรัฎฐ์ ปัญญาดี 
๑๐๓ ๑๐๓ นางสาวการะเกต หอมหวล 
๑๐๔ ๑๐๔ นางสาวขนิษฐา วานมนตรี 
๑๐๕ ๑๐๕ นางสาววรญา ทิพย์ธ ารงทรัพย์ 
๑๐๖ ๑๐๖ นางสาวณัฐฐกานต์ สมพอง 
๑๐๗ ๑๐๗ นายทิวานนท์ รอดหิรัญ 
๑๐๘ ๑๐๘ นางสาวณัฏฐ์นรี ทองค าสิงห์ 
๑๐๙ ๑๐๙ นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี 
๑๑๐ ๑๑๐ นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติวงศ ์
๑๑๑ ๑๑๑ นางสาวกาญจนา รุ่งนภาเวทย์ 
๑๑๒ ๑๑๒ นายพชิญพันธ์ น้อยเจริญ 
๑๑๓ ๑๑๓ นางสาววรัญญา รัตนจันท 
๑๑๔ ๑๑๔ นางสาวรัชชา ฉิมวิลัยทรัพย ์
๑๑๕ ๑๑๕ นางสาวนริศรา ทัพซ้าย 
๑๑๖ ๑๑๖ นางสาววนิดา ภะวัง 
๑๑๗ ๑๑๗ นายอัญมณี เปรินทร์ 
๑๑๘ ๑๑๘ นางสาวนภศร คชพรม 
๑๑๙ ๑๑๙ นางสาวภารดี ราชวงค์ 
๑๒๐ ๑๒๐ นางสาวนฤมล หารไชย 

๔/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑๒๑ ๑๒๑ นางนิตยา อินงาม 
๑๒๒ ๑๒๒ นางสาวชัญญา พันธโคตร์ 
๑๒๓ ๑๒๓ นางสาวเจนฤทัย เจริญศรี 
๑๒๔ ๑๒๔ นายธงชัย ฝางค า 
๑๒๕ ๑๒๕ นายเพชรภัทร์ ทองนาค 
๑๒๖ ๑๒๖ นายเบญจรัตน์ จ าปาเงิน 
๑๒๗ ๑๒๗ นางสาวไอยรดา อ่อนสนิท 
๑๒๘ ๑๒๘ นางสาววศินี บุญที 
๑๒๙ ๑๒๙ นางสาวผณินทร ตั้งจิตวิริยะกุล 
๑๓๐ ๑๓๐ นายอนันต์ อุณาวงค์ 
๑๓๑ ๑๓๑ นางสาวปิยะนุช ทับทิมอ่อน 
๑๓๒ ๑๓๒ นางสาววิลาวัลย์ โหม่งมาตย์ 
๑๓๓ ๑๓๓ นางสาวดารุณี นามห่อ 
๑๓๔ ๑๓๔ นางสาวพนารัตน์ สัตยากุล 
๑๓๕ ๑๓๕ นางสาวสิรินทิพย์ สุวรรณกิจ 
๑๓๖ ๑๓๖ นายอภิวัฒน์ อ านวย 
๑๓๗ ๑๓๗ นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 
๑๓๘ ๑๓๘ นายพงศ์ปภัส โพไทร 
๑๓๙ ๑๓๙ นายดนัยกร พันธุรัตน์ 
๑๔๐ ๑๔๐ นางสาวกมลวรรณ บุญเย็น 
๑๔๑ ๑๔๑ นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค 
๑๔๒ ๑๔๒ นางสาวสิรยา ระวิพันธ์ 
๑๔๓ ๑๔๓ นางรัตนาพร ซ้อนเติม 
๑๔๔ ๑๔๔ นางสาวลลิตา ชมภูโกฐ 
๑๔๕ ๑๔๕ นางสาวกฤษณา ทานาฤทัย 
๑๔๖ ๑๔๖ นางสาวอังศุมาลินท์ บุญทา 
๑๔๗ ๑๔๗ นายธนวัตร วัจฉละอนันท์ 
๑๔๘ ๑๔๘ นางสาวปรีชญา สัตย์จริง 
๑๔๙ ๑๔๙ นางสาวพิมพ์ใจ กอแก้ว 
๑๕๐ ๑๕๐ นายสรรพวิท ทองกลม 

๕/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑๕๑ ๑๕๑ นางสาวณัฐธิดา ชูกร 
๑๕๒ ๑๕๒ นางสาวนภสร รุจิราวินิจฉัย 
๑๕๓ ๑๕๓ นางสาวณัฐสุดา แก้วหอม 
๑๕๔ ๑๕๔ นางสาวสุนารี ศิริสุข 
๑๕๕ ๑๕๕ นางสาวปทิตตา แอ้นชัยภูมิ 
๑๕๖ ๑๕๖ นายปิยะพงษ์ แก้วค า 
๑๕๗ ๑๕๗ นางสาวณัฐธิดา บุญเอ้ือ 
๑๕๘ ๑๕๘ นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มแก้ว 
๑๕๙ ๑๕๙ นางสาวปาณิสรา ปุระมาปัด 
๑๖๐ ๑๖๐ นายสุรชัย ทับทิมอ่อน 
๑๖๑ ๑๖๑ นางสาวจตุพร บุญไพโรจน์ 
๑๖๒ ๑๖๒ นางสาวกาญจนา มณีสาย 
๑๖๓ ๑๖๓ นางสาวจุฑามาศ เชียงรัมย์ 
๑๖๔ ๑๖๔ นางสาวสุชาดา สุราวุธ 
๑๖๕ ๑๖๕ นางสาวธนาวดี ไพรบึง 
๑๖๖ ๑๖๖ นางสาวพิมพา ค ามุงคุณ 
๑๖๗ ๑๖๗ นางสาวอภิญญา ใจราช 
๑๖๘ ๑๖๘ นางสาวพรทิพย์ พวงศรี 
๑๖๙ ๑๖๙ นางสาวพรปวีณ์ มิตรภานนท์ 
๑๗๐ ๑๗๐ นางสาววาทิตา พริ้งเพลิด 
๑๗๑ ๑๗๑ นางสาวมัชฌุมา ซื่อจริง 
๑๗๒ ๑๗๒ นางสาวเบญจรงค์ เก่งกาจ 
๑๗๓ ๑๗๓ นายธนาพล เลิศวุฒิกุล 
๑๗๔ ๑๗๔ นางสาวธันยนันท์ ศิริวัจนางกูร 
๑๗๕ ๑๗๕ นายกฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกุล 
๑๗๖ ๑๗๖ นางสาวอารีรัตน์ ตระกูลศรี 
๑๗๗ ๑๗๗ นายศรัณย์ เอ้ืองค าประเสริฐ 
๑๗๘ ๑๗๘ นางสาวชลธิฌา สาธุรัมย ์
๑๗๙ ๑๗๙ นางสาวจูเรีย ชูร์พฟ์ 
๑๘๐ ๑๘๐ นางสาวทัศนียา จักขุพันธ์ 

๖/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑๘๑ ๑๘๑ นางสาวกัญจน์ชญาพัฒ ถิ่นนาเมือง 
๑๘๒ ๑๘๒ นางสาวสุภาวดี โบราณ 
๑๘๓ ๑๘๓ นางสาวสิรภัทร โจมสต ิ
๑๘๔ ๑๘๔ นางสาวปัณชญาณัฏฐ์ แกะมา 
๑๘๕ ๑๘๕ นางสาวไพลิน ศรีปัด 
๑๘๖ ๑๘๖ นางสาวกัญญนันทน์ พิกุลสด 
๑๘๗ ๑๘๗ นายนัฐพงษ์ ปัญญาวรรณ์ 
๑๘๘ ๑๘๘ นางสาวสิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ ์
๑๘๙ ๑๘๙ ว่าทีร่้อยตรีหญิงนันทพร มอบหมาย 
๑๙๐ ๑๙๐ นางสาวหนึ่งฤทัย ภัทรด ารงค์ 
๑๙๑ ๑๙๑ นางสาวณัฐณิชา ลีลา 
๑๙๒ ๑๙๒ นางสาวธัญชนก จิตภิรมย์ศักดิ์ 
๑๙๓ ๑๙๓ นางสาวทิพย์สุดา บุญประสพ 
๑๙๔ ๑๙๔ นางสาวรตินันท์ เชียงเงิน 
๑๙๕ ๑๙๕ นายปรีชา แซ่ลี้ 
๑๙๖ ๑๙๖ นางสาวณัฐกานต์ อ่ิมส าราญรัชต์ 
๑๙๗ ๑๙๗ นางสาวศิริลักษณ์ แข็งขัน 
๑๙๘ ๑๙๘ นางสาวเบญจมาศ สุภาษร 
๑๙๙ ๑๙๙ นายชุมพล เพ็งลี 
๒๐๐ ๒๐๐ นางสาววรรณภา ลีลา 
๒๐๑ ๒๐๑ นางสาวดาริกา โทนหงสา 
๒๐๒ ๒๐๒ นางสาวปรัชญาวดี เหล่าออง 
๒๐๓ ๒๐๓ นางสาววาทินี พูลผล 
๒๐๔ ๒๐๔ นางสาวณัฐวดี กันตา 
๒๐๕ ๒๐๕ นางสาวอติพร จันทร์ทรง 
๒๐๖ ๒๐๖ นายทศพล โกนตะสิงห์ 
๒๐๗ ๒๐๗ นางสาวนันท์ธิดา เสนาเนียร 
๒๐๘ ๒๐๘ นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม 
๒๐๙ ๒๐๙ นายอานนท์ นามวิเศษ 
๒๑๐ ๒๑๐ นางสาวยุวดี นูค าเฮือง 

๗/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๒๑๑ ๒๑๑ นางณิชาภา วงศ์สุวรรณ 
๒๑๒ ๒๑๒ นางสาวฐิติรัตน์ อุดมสันต์ 
๒๑๓ ๒๑๓ นางสาวอภิญญา มารยาท 
๒๑๔ ๒๑๔ นางสาวโชติรส กอจันทร์ 
๒๑๕ ๒๑๕ นางสาวธนัชพร อัญฤาชัย 
๒๑๖ ๒๑๖ นายเชิดพงษ ์อนุเคราะห์ 
๒๑๗ ๒๑๗ นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี 
๒๑๘ ๒๑๘ นางสาวภัสสร มาลาพันธ์ 
๒๑๙ ๒๑๙ นายอาทิตย์ ค าหล้า 
๒๒๐ ๒๒๐ นางสาวคณิศร เหลากลม 
๒๒๑ ๒๒๑ นางสาวฐานิดา มะลิตูม 
๒๒๒ ๒๒๒ นางสาวก่อเกียรติ บุญชิต 
๒๒๓ ๒๒๓ นางสาวจินดาพร เทียมนิล 
๒๒๔ ๒๒๔ นางสาวชนัญธิดา ชมชื่น 
๒๒๕ ๒๒๕ นางสาวสุฑามาศ โกษาเสวียง 
๒๒๖ ๒๒๖ นางสาววารุณี สมตน 
๒๒๗ ๒๒๗ นางสาวเรโกะ คลังทอง 
๒๒๘ ๒๒๘ นางสาวสุวิภา พินิจพล 
๒๒๙ ๒๒๙ นายสัยชัย ดาบน้อยอุ่น 
๒๓๐ ๒๓๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา แสงเขียว 
๒๓๑ ๒๓๑ นางกฤษณา สมบูรณ์ 
๒๓๒ ๒๓๒ นางสาวอลิสา รัฐิรมย์ 
๒๓๓ ๒๓๓ นายวัชรพงษ์ แทนสุโพธิ์ 
๒๓๔ ๒๓๔ นางสาวอุรวี จิตตะธรรมะ 
๒๓๕ ๒๓๕ นายอิสร์ อิสระชวิน 
๒๓๖ ๒๓๖ นางสาวมาณี ค าบุญมา 
๒๓๗ ๒๓๗ นายปริญญ์ สังข์ทรัพย์ 
๒๓๘ ๒๓๘ นางสาวเมวิการ์ ยาพยนต์ 
๒๓๙ ๒๓๙ นางสาวสรัลนุช ชาล ี
๒๔๐ ๒๔๐ นายธนิษฐ์ โสภา 

๘/๙ 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๑  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๒๔๑ ๒๔๑ นางสาววาสนา สืบสิงห์ 
๒๔๒ ๒๔๒ นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ 
๒๔๓ ๒๔๓ นางสาวจิรนันท์ แนวค าดี 
๒๔๔ ๒๔๔ นางสาวโมโมเอะ ชิมิซึ 
๒๔๕ ๒๔๕ นางสาวธนัญญา ไพบูลย์ 
๒๔๖ ๒๔๖ นางสาวธวัลยา ศรีนาม 
๒๔๗ ๒๔๗ นางพรทิพย์ ค าแน่น 
๒๔๘ ๒๔๘ นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณติ 
๒๔๙ ๒๔๙ นายจิรกิตต์ อันพิมพ์ 
๒๕๐ ๒๕๐ นางสาวสุนิษา ภูอกิจ 
๒๕๑ ๒๕๑ นายณัฏฐรุจ เยาวเสริฐ 
๒๕๒ ๒๕๒ นายนรินทร์ ตะโหนด 
๒๕๓ ๒๕๓ นางสาวศศินา พลเยี่ยม 
๒๕๔ ๒๕๔ นายอดิศักดิ์ สมหมาย 
๒๕๕ ๒๕๕ นายสมเกียรติ นนทะการ 
๒๕๖ ๒๕๖ นางสาวอมรขวัญ สังฆมโนเวศ 
๒๕๗ ๒๕๗ นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์ 
๒๕๘ ๒๕๘ นางสาวภาศิริ สมบัติวงค์ 
๒๕๙ ๒๕๙ นางสาวธัชรินธร ไกรพันธ์ 
๒๖๐ ๒๖๐ นางสาวประภานุมาศ ชมาฤกษ์ 
๒๖๑ ๒๖๑ นายภาคิน ปิ่นตุลี 
๒๖๒ ๒๖๒ นางสาวธวชินี พิลาแดง 
๒๖๓ ๒๖๓ นางสาวกานต์รวี กองศรีมา 
๒๖๔ ๒๖๔ นายพีระพล เวียงค า 
๒๖๕ ๒๖๕ นางสาวธัญญารักษ์ เที่ยงแก้ว 

๙/๙ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๒  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๑ ๐๐๑ นายศุภชัย บุญเฉลียว 
๒ ๐๐๒ นางสาวพัทธนันท์ ค าผา 
๓ ๐๐๓ นางสาววรณัน สถาปิตานนท์ 
๔ ๐๐๔ นางสาวทิพาวรรณ เพทราเวช 
๕ ๐๐๕ นางสาวชฎาพร จันทบุตร 
๖ ๐๐๖ นางสาวญาณิศา เลาวงศ์ 
๗ ๐๐๗ นางสาวปิยานุช กิ่งวิชัย 
๘ ๐๐๘ นางสาวสุภัทรา สุระโยธิน 
๙ ๐๐๙ นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 

๑๐ ๐๑๐ นางขวัญฤทัย ผลาผล 
๑๑ ๐๑๑ นางสาวดวงกมล ประชุมแดง 
๑๒ ๐๑๒ นางสาวทิพย์ธิดา โถตะบุตร 
๑๓ ๐๑๓ นางสาวอาภาวรรณ รัศมี 
๑๔ ๐๑๔ นางสาวปาเจรา วงค์ค า 
๑๕ ๐๑๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ ค าพู 
๑๖ ๐๑๖ นางสาวณหทัย นิติพานจันทร์กุล 
๑๗ ๐๑๗ นางสาวณัฐรุจา โคตรสินธุ ์
๑๘ ๐๑๘ นางสาวปัทนันท์ นามข า 
๑๙ ๐๑๙ นางสาวกนกวรรณ ช านาญเลื่อย 
๒๐ ๐๒๐ นางสาวภัคจิรา บุญมาธรรม 
๒๑ ๐๒๑ นางสาวมุทิตา สัตย์สุขยิ่ง 
๒๒ ๐๒๒ นายอภิสิทธิ์ สายโรจน ์
๒๓ ๐๒๓ นางสาวพักตร์พิมล สายจันทร์ 
๒๔ ๐๒๔ นางสาวพิมระตา จรรยากรณ์ 
๒๕ ๐๒๕ นางสาวจุฑาทิพย์ พูลเลิศ 
๒๖ ๐๒๖ นางประกายพลอย สมบูรณ์ 
๒๗ ๐๒๗ นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้ง 
๒๘ ๐๒๘ นางสาวชาลิสา กวานปรัชชา 
๒๙ ๐๒๙ นางสาวณัฐภรณ์ อ่อนพรหม 
๓๐ ๐๓๐ นางสาวพรรณนิภา โพธิกมล 

๑/๔ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๒  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๓๑ ๐๓๑ นายชูชาติ พันธ์เกษม 
๓๒ ๐๓๒ นายประพันธ์ ชมภูพื้น 
๓๓ ๐๓๓ นายเดชจรินทร์ จันมานิตย์ 
๓๔ ๐๓๔ นางสาวปานกนก เพ็งแจ่ม 
๓๕ ๐๓๕ นางสาวชนัญญา คุณประชา 
๓๖ ๐๓๖ นางสาวจิรัชยา อุตรา 
๓๗ ๐๓๗ นายสนั่น พุทธาบุญ 
๓๘ ๐๓๘ นางวิลาวัลย์ บุตร ี
๓๙ ๐๓๙ นางสาวดวงดาว บุญท่วม 
๔๐ ๐๔๐ นายจตุรพล นามวงษ์ 
๔๑ ๐๔๑ นางสาวสุพิชฌาย์ รุ่งโรจน์วิเศษ 
๔๒ ๐๔๒ นายปริญญา ดวงทอง 
๔๓ ๐๔๓ นายกัญญาพัชร อินลี 
๔๔ ๐๔๔ นายประการ วงษ์ค าจันทร์ 
๔๕ ๐๔๕ นายกอบเกียรติ์ อิ่มสอาด 
๔๖ ๐๔๖ นางสาวธัญชนก เฉื่อยฉ่ า 
๔๗ ๐๔๗ นางสาวกฤษณา สมตา 
๔๘ ๐๔๘ นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล 
๔๙ ๐๔๙ นางสาวชญานิน ทองค า 
๕๐ ๐๕๐ นางสิรินธร์ญา จ าปารักษ์ 
๕๑ ๐๕๑ นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์ 
๕๒ ๐๕๒ นางสาววนิดา เนื้ออ่อน 
๕๓ ๐๕๓ นายมหัทธกร เปลี่ยนสมัย 
๕๔ ๐๕๔ นางสาวหทัยชนก บุญกระสาน 
๕๕ ๐๕๕ นางสาวรัสสนันท์ อักษรศรี 
๕๖ ๐๕๖ นายทักษธิป ขุนทองจันทร์ 
๕๗ ๐๕๗ นางสาวตรีมาศ วัฒราช 
๕๘ ๐๕๘ นางรัตนาพร ซ้อนเติม 
๕๙ ๐๕๙ นางสาวภัทรภร ภูหงษ์สูง 
๖๐ ๐๖๐ นายอนุสรณ์ ไพจิตต์ 

๒/๔ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๒  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๖๑ ๐๖๑ นางสาวแก้วทิพย์ บุญสอด 
๖๒ ๐๖๒ นางสาวประภัสรา ต่างทอง 
๖๓ ๐๖๓ นางสาวทัศวรรณ ฉายาวรรณ 
๖๔ ๐๖๔ นายยุทธศักดิ์ ทองปาน 
๖๕ ๐๖๕ นางสาวพรรพิศ จันทรา 
๖๖ ๐๖๖ นายภาณุวัฒน์ พิมพ์สมาน 
๖๗ ๐๖๗ นางสาวอธิชา สรรพสุข 
๖๘ ๐๖๘ นางสาวจิตรา เหล่าเปีย 
๖๙ ๐๖๙ นางสาวสุกัญญา เหมือนตา 
๗๐ ๐๗๐ นางสาววิลาวรรณ ชัยพรม 
๗๑ ๐๗๑ นางสาวกริญา มารยาท 
๗๒ ๐๗๒ นายอนุพงษ์ ดุพงษ์ 
๗๓ ๐๗๓ นางสาวธิดาภรณ์ ศรีก าพล 
๗๔ ๐๗๔ นายปนัดดา ขันค า 
๗๕ ๐๗๕ นายปฐวี ราษีทอง 
๗๖ ๐๗๖ นางสาวจรัสรวี เจือมา 
๗๗ ๐๗๗ นางสาวมณีวรรณ ไพกะเพศ 
๗๘ ๐๗๘ นางสาวประภาศรี วงค์กลม 
๗๙ ๐๗๙ นายวิษณุ สิงห์ทอง 
๘๐ ๐๘๐ นายปรัชญาวิชญ์ แรงกสิวิทย์ 
๘๑ ๐๘๑ นางสาวพัชรีพร จึงศีลญธรรม 
๘๒ ๐๘๒ นางสาวณิชาภา มีเพียร 
๘๓ ๐๘๓ นายภูวเดช มะลิงาม 
๘๔ ๐๘๔ นายประกาศิต ค าชมภู 
๘๕ ๐๘๕ นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ง 
๘๖ ๐๘๖ นางสาวพิชญาทร แก่นแก้ว 
๘๗ ๐๘๗ นางสาวศรุตยา สายเมฆ 
๘๘ ๐๘๘ นางสาวจริยา ดีชาติ 
๘๙ ๐๘๙ นางสาวศศิวิมล คงตัน 
๙๐ ๐๙๐ นางสาวสุทธิดา สินงาม 

๓/๔ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต าแหน่งที่ ๒  

 

ล าดับที่ หมายเลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

๙๑ ๐๙๑ นางสาวพัชรินทร์ กั้วพิทักษ์ 
๙๒ ๐๙๒ นางสาวสไบทอง กาละเมฆ 
๙๓ ๐๙๓ นายเทอดภูมิ ทองอินทร์ 
๙๔ ๐๙๔ นางสาวปราณี สิมาทอง 
๙๕ ๐๙๕ นางสาวตวงรัตน์ สาระพันธ์ 
๙๖ ๐๙๖ นายกานต์ นามไธสง 
๙๗ ๐๙๗ นางสาวชลธิชา มีด ี
๙๘ ๐๙๘ นางสาวทักษอร เสริมสถาน 
๙๙ ๐๙๙ นางสาวเมวิการ์ ยาพยนต์ 

๑๐๐ ๑๐๐ นายประพจน์ มณีไพโรจน์ 
๑๐๑ ๑๐๑ นางสาวเบญญา ทิสา 
๑๐๒ ๑๐๒ นางสาวมนันชยา แสนทวีสุข 
๑๐๓ ๑๐๓ นางสาวขนิษฐา โพธาริทร์ 
๑๐๔ ๑๐๔ นางสาวณัฐธิดา กัลยาประสิทธิ์ 
๑๐๕ ๑๐๕ นางสาวกัลยกร โชติชัย 
๑๐๖ ๑๐๖ นางสาวรพีพรรณ นามิสา 
๑๐๗ ๑๐๗ นางสาวอุไร ค าสุข 
๑๐๘ ๑๐๘ นางสาวยุพารัตน์ กันหาญาติ 
๑๐๙ ๑๐๙ นายปริยากร สีหนาท 
๑๑๐ ๑๑๐ นางสาวจิตรสุดา ศรีนวล 
๑๑๑ ๑๑๑ นางสาวกฤษณา ซื่อตรง 
๑๑๒ ๑๑๒ นางสาวพิชญา บ ารุงสวัสดิ์ 
๑๑๓ ๑๑๓ นางสาววารุณี ตานันต์ 
๑๑๔ ๑๑๔ นางสาววิจิตรา บุญค า 
๑๑๕ ๑๑๕ นายหฤทัย แก้วสันเทียะ 
๑๑๖ ๑๑๖ นายกฤษฎี ม่วงสาว 
๑๑๗ ๑๑๗ นางสาวสุภาภรณ์ สาเสนา 
๑๑๘ ๑๑๘ นางสาวรัตนภรณ์ ทนไทย 

๔/๔ 
 




