








ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 01050001 นางสาว ขวัญฤทัย แซ่เตีย
2 01050002 นางสาว กมลทิพย์ โพธ์ิศรีทอง
3 01050003 นางสาว ภัทราพร พุ่มทอง
4 01050004 นางสาว ศตยามล แจ่มกล้ิง
5 01050005 นางสาว จริยาพร นุ่มเจริญ
6 01050006 นางสาว ยุพาวรรณ ทองทศ
7 01050007 นางสาว นัสรีน เขียวกะแล
8 01050008 นางสาว สุนิสา จารุจารีต
9 01050009 นางสาว วิภารัตน์ ปฐมพรสิริกุล

10 01050010 นางสาว ณัฐธยาน์ สูทอก
11 01050011 นางสาว พรพรรณ แสงจันทร์
12 01050012 นางสาว นิภาภรณ์ ช่ืนประโคน
13 01050013 นางสาว กาญจนาพร หอมเนียม
14 01050014 นางสาว ลักษิกา สิงห์ห้อ
15 01050015 นางสาว ธนพร ด่านกุลชัย
16 01050016 นางสาว ระพีวรรณ ชูช่วย
17 01050017 นางสาว รุ้งเพชร ติระพัฒน์
18 01050018 นางสาว นฤมล ขุนศรีธรรมรา
19 01050019 นางสาว ยุพเรศ สนกรุด
20 01050020 นาย วีระชัย ปานะศิริศิลป
21 01050021 นางสาว จตุพร ธานีรัตน์
22 01050022 นางสาว สุพัตรา ไชยสิงห์
23 01050023 นางสาว สุจรรยา พรหมสุด
24 01050024 นางสาว ศุภักษร ปาค า
25 01050025 นางสาว กนกสร แซ่ซ่ัว
26 01050026 นางสาว ภัทราพร ไตรพิพัฒน์
27 01050027 นางสาว อารีรัตน์ ศิริธรรม
28 01050028 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชราภรณ์ เกตุแก้ว
29 01050029 นาย พีรพัฒน์ ศรีสาคร

ช่ือ - สกุล

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

30 01050030 นางสาว ชนิดา วาจาดี
31 01050031 นางสาว นวรัตน์ แสงทอง
32 01050032 นางสาว วรรณดี ใจสระ
33 01050033 นางสาว ธนรัตน์ พินสุวรรณ์
34 01050034 นาย สหรัฐ ศรีสุข
35 01050035 นางสาว วลัยภรณ์ ม่ันคง
36 01050036 นางสาว ธิดาทิพย์ ไชยโสดา
37 01050037 นางสาว สุภาวดี จตุพรเลิศชัย
38 01050038 นางสาว ชนากานต์ เรืองเวช
39 01050039 นางสาว สร้อยทิพย์ แสวงการ
40 01050040 นางสาว สมถวิล ศรีดี
41 01050041 นางสาว ฐิติพร ง้ิวชน
42 01050042 นางสาว ณัฐติกานต์ เหล่ากอดี
43 01050043 นางสาว สุรีพร คล้อยนาม
44 01050044 นางสาว พรรณภา พลทองสถิตย์
45 01050045 นางสาว ชนิตา ม่วงค า
46 01050046 นางสาว อมิตา สุวภาพกุล
47 01050047 นางสาว ณัชชา จากประเสริฐ
48 01050048 นางสาว อรวรรณ ทองเครือมา
49 01050049 นางสาว ศิรภัสสร คงด า
50 01050050 นาย อาแมรูดิน ยามาดง
51 01050051 นาย บุญมี เจือจาน
52 01050052 นางสาว ประภัสสร เสียมไหม
53 01050053 นางสาว จันทร์กานต์ พรหมประสิทธ์ิ
54 01050054 นางสาว พลอยไพลิน พาอ่อน
55 01050055 นางสาว ชรินนา มาสืบ
56 01050056 นางสาว อังศุมา เกษแก้ว
57 01050057 นางสาว สิริกร นาพิจิตร
58 01050058 นางสาว สุดารัตน์ ค าเมืองคุณ

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

ช่ือ - สกุล
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

59 01050059 นางสาว ประภัสสร จันทร์พวง
60 01050060 นางสาว เปรมวิกา อังกาพย์
61 01050061 นางสาว กุลจิรา ทองคง
62 01050062 นางสาว ขวัญชนก อุ่นสา
63 01050063 นางสาว ณัฐพร พันธ์ุเศรษฐ
64 01050064 นางสาว ศศิวิมล รัตฉวี
65 01050065 นางสาว ดาริกา ทองสองแก้ว
66 01050066 นางสาว เบญจวรรณ ศรีวงษ์
67 01050067 นางสาว เสาวนา ภักดีกังวาล
68 01050068 นางสาว อภิชญา คล้ายวุ่น
69 01050069 นางสาว รัชชณี เพชรลูก
70 01050070 นางสาว อารีญา แก่นระ
71 01050071 นางสาว สุพรรษา ด าโอ
72 01050072 นางสาว สุรัสวดี สุวรรณรัตน์
73 01050073 นางสาว จรรยพร จันทร์กล่ัน
74 01050074 นางสาว ธันยชนก ชฎามหากุล
75 01050075 นางสาว ธักศพร พูลศรี
76 01050076 นางสาว ศศิธร สาธุการ
77 01050077 นางสาว เสาวณีย์ เปล่ียนพิทักษ์
78 01050078 นางสาว บงกชรัตน์ แสงเพชร
79 01050079 นางสาว สิภิชญา เพชรสงคราม
80 01050080 นางสาว สุไรญา อาเก็บ
81 01050081 นางสาว ประภาศรี ทรงงาม
82 01050082 นางสาว อาริษา จันทรวงค์
83 01050083 นางสาว ปิยธิดา พิมเสน
84 01050084 นางสาว นันท์นภัส หนูเพชร
85 01050085 นางสาว นันทิชา ศิริโภคานนท์
86 01050086 นางสาว จารุกัญญ์ รักษานาม
87 01050087 นางสาว ชลิตา แสงยา

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

ช่ือ - สกุล
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

88 01050088 นาย กรธนภัทร ค ามา
89 01050089 นาย อรรถพล อาจหาญ
90 01050090 นาย พงษกร พลสอน
91 01050091 นางสาว กัลย์วีร์ อนุภาพรังสี
92 01050092 นางสาว ประทานพร เอ่ียมใส
93 01050093 นางสาว ประกายกานต์ ใจแก้ว
94 01050094 นาย รณภพ มาลัยทอง
95 01050095 นางสาว นภัสวรรณ เถ่ือนทัพ
96 01050096 นาย กันต์ธีร์ การอ ามร
97 01050097 นางสาว นภัสวรรณ สังข์เจริญ
98 01050098 นางสาว ณัฐกาญจน์ ทองมีเหลือ
99 01050099 นางสาว ณัฐศิกาญจน์ บุญทองช่วย

100 01050100 นาย เตชินท์ อัมพลานุกูล
101 01050101 นางสาว บุศรา ด้วงไทย
102 01050102 นางสาว พิรียา สุวรรโณ
103 01050103 นางสาว อนัญพร พ่วนอุ้ย
104 01050104 นางสาว พิมพา ด้วงอุบล
105 01050105 นางสาว ณัฐวรรณ สอาดจิตต์
106 01050106 นาย ศรัณย์ รามัญ
107 01050107 นางสาว ปรีชญา ไชยค าม่ิง
108 01050108 นาย นิติพงษ์ พงษ์พานิชย์
109 01050109 นางสาว อณิชา เช่ือข า
110 01050110 นางสาว ดวงกมล ศรีเทพ
111 01050111 นางสาว ธัญญารัตน์ ยศวงค์
112 01050112 นางสาว ขวัญฤดี เพชรเกิด
113 01050113 นางสาว ปิยธิดา อ่ ากอง
114 01050114 นางสาว จิรัชญา สุพรม
115 01050115 นางสาว ชนัฏฎา ช่วยอนันต์
116 01050116 นาย ธีภพ ปรีเปรม

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

ช่ือ - สกุล
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
117 01050117 นางสาว ปิยะนันท์ ข าชัยภูมิ
118 01050118 นางสาว เก็จมณี หนูทรัพย์
119 01050119 นางสาว พิมพ์ลดา สิมราช
120 01050120 นางสาว อภิชญา จิตงาม
121 01050121 นางสาว มยุรฉัตร มากสุข
122 01050122 นางสาว สุชาดา ทับเท่ียง
123 01050123 นาย วิชิต ค าภา
124 01050124 นางสาว ทัศนีญา หัวใจเพชร
125 01050125 นางสาว ภิษัชยา พุกเป่ียม
126 01050126 นางสาว กัญญา เกตุหัวร้อง
127 01050127 นางสาว พรหมชนก รัตนสุวรรณ
128 01050128 นาย สุขสันต์ จันสุพรม
129 01050129 นางสาว พัชรภร เผ่ือนสูงเนิน
130 01050130 นางสาว สุพิชชา จิตติวงค์
131 01050131 นางสาว เบญจวรรณ เทียมขุนทด
132 01050132 นางสาว นภากานต์ หนูนัง
133 01050133 นางสาว สุจิตรา ญาติปราโมทย์
134 01050134 นางสาว ชญานิษฐ์ บุญช่วย
135 01050135 นางสาว กาญจนพรรณ ไทรทอง
136 01050136 นางสาว มาเรีย มะสะอะ
137 01050137 นางสาว รัตติกาล ฟูสายมา
138 01050138 นางสาว ศุภกานต์ เส้งทับ
139 01050139 นางสาว สุภาวดี เครือวิเสน
140 01050140 นางสาว อัญธิกา ค าศรีสุข
141 01050141 นางสาว ปาลิดา กุลศรี
142 01050142 นางสาว กฤติกา แซม
143 01050143 นางสาว จิรัชญา ศิริบูรณะกูล
144 01050144 นาย มีนา อินลุน
145 01050145 นางสาว เกศศิตา คงกิจสถิตย์

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

ช่ือ - สกุล
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ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
146 01050146 นางสาว กัญญาวีร์ ทองด้วง
147 01050147 นางสาว วรรณวิสา ค าเฟย
148 01050148 นางสาว ศรัญญา สง่าวงค์
149 01050149 นางสาว สุรีพร นิลห้อย
150 01050150 นาย คชพล เมตตาจิตร
151 01050151 นางสาว ณัฐวดี ปาณะดิษ
152 01050152 นางสาว กรภัทร์ พรรณโรจน์
153 01050153 นางสาว จนิสษา จีนสุข
154 01050154 นาย จิรเมธ มาละการ
155 01050155 นางสาว บุษยมาศ ยงชา
156 01050156 นาย สุทธินัย เกตุร่วง
157 01050157 นางสาว จันทร์จิรา สุภบวรนิจ
158 01050158 นางสาว ณิชาภา คุณอนันต์
159 01050159 นางสาว เย็นฤดี มีสวน
160 01050160 นางสาว ปิยะนาฏ แคใหญ่
161 01050161 นางสาว วันวิสาข์ รุจิพงษ์วาที
162 01050162 นางสาว จิตติมา ทองโผ
163 01050163 นางสาว กฤษฎี ก าลังเอก
164 01050164 นางสาว เกวลิน งามลี
165 01050165 นางสาว จิราวรรณ ภิญโญ
166 01050166 นางสาว ศศิธร พรมทอง
167 01050167 นางสาว เพชรดา ไข่คง
168 01050168 นางสาว ศิรินรัตน์ นาคอ่อน
169 01050169 นางสาว ลักขณา เกษามา
170 01050170 นางสาว เมทินี บุญสมทบ
171 01050171 นางสาว ไพรินทร์ ยองสุวรรณ
172 01050172 นางสาว ทัชติยา พูลสุข
173 01050173 นางสาว ฉัตรลดา นิวรวรรณ
174 01050174 นางสาว นิภาพร สังเกตกิจ

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

ช่ือ - สกุล
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ต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 01110001 นาย ณัฏฐกิตต์ิ พงษ์ปิยะจินดา
2 01110002 นาย อดิศักด์ิ โพธิผลิ
3 01110003 นาย จักรกฤษ หินเพ็ชร
4 01110004 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ชูรักษ์
5 01110005 นาย สุพศิน การสมบัติ
6 01110006 นาย ธนวัฒน์ ขุนสันเทียะ
7 01110007 นางสาว เมธิตา พัฒนเจริญ

ช่ือ - สกุล

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1
ของส ำนักบริหำรกลำง

เอกสำรแนบ 1
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

-7-







 

 

 

 

 



1. มีจุดคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง กรณีพบผู้มีอุณหภูมิ
ร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ 
ไอ จาม โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขของ มหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)  
2. มีการลงทะเบียนผู้เข้าสอบทุกรายผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
3. ก าหนดจุดหรือเส้นทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน  
4. กรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงาน  
5. มีจุดบริการอ่างล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่เหลว หรือเจล
แอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาด  



6. จ ากัดจ านวนความแออัดผู้เข้าสอบ และกรรมการไม่ให้เกิน 3 
ตารางเมตร/คน (พื้นที่ศูนย์ ประชุม 19,200 ตารางเมตร)  
7. มีการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าสอบ 2 เมตร  
8. พื้นที่รอเข้าสอบและพื้นที่รอคิว และให้นั่งหรือยืนห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร มีสัญลักษณ์ ชัดเจน และจัดระเบียบต่าง ๆ ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  
9. จัดให้มีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอ และท าความสะอาดทุก 2 
ชั่วโมง  
10. ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ที่
ให้บริการรวมทั้งจุดสัมผัสต่าง ๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ราวบันได ลูกบิด
ประตูตู้ล็อกเกอร์ฝากของ และบริเวณลิฟต์ก่อนและหลังการสอบ
ทุกครั้ง 
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