
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
เรื่อง  รายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือกเป(นบุคลากรเงินรายได"  ตำแหน-งนักวิชาการศึกษา 

              สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
----------------------------------- 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป&น
บุคลากรเงินรายได(  ตำแหน+งนักวิชาการศึกษา  สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันท่ี 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565   รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป&นบุคลากรเงินรายได(  ตำแหน+งนักวิชาการศึกษา  
สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน  2  อัตรา  นั้น 

  บัดนี้   สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครแล(วและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  
ได(ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ท่ี ได(กำหนดไว(ในประกาศรับสมัครแล(ว จึงประกาศรายชื่อ                         
ผู( มี สิท ธิ์ เข( ารับการสอบ คัด เลื อก เป& น บุ คลากรเงิน รายได(  ตำแหน+ งนั กวิชาการศึกษา วัน  เวลา                     
และสถานท่ีสอบ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  1. รายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือกเป(นบุคลากรสัญญาจ"าง 
       ตามรายละเอียดแนบท(ายประกาศนี้ 

  2. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
      มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบด(านความรู(ความสามารถเฉพาะตำแหน+ง ในวันท่ี  16  

สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  3.  ประกาศผลการสอบด"านความรู"ความสามารถเฉพาะตำแหน-ง 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  จะประกาศรายชื่อผู( สอบผ+านด( านความรู(
ความสามารถเฉพาะตำแหน+งและมีสิทธิ์สอบด(านคุณลักษณะส+วนบุคคล(สอบสัมภาษณ�) ในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2565 ทางเว็บไซต� www.sru.ac.th  หัวข(อข+าวการรับสมัครงาน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี       สิงหาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

      (ผู(ช+วยศาสตราจารย� ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 
                     รักษาราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือผู"มีสิทธิ์เข"ารับการสอบคัดเลือกเป(นบุคลากรเงินรายได" 
ตำแหน-งนักวิชาการศึกษา  สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ตำแหน-งนักวิชาการศึกษา  (ตำแหน-งท่ี 1) 
 

ลำดับท่ี เลขท่ีประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล 
1. 10001 นายอรรถพร  ชะนะราช 
2. 10002 ว+าท่ี ร.ต.ปฏิพัทธ�  เพชรศรี 
3. 10003 นางสาวสุดารัตน�  ไชยทอง 
4. 10005 นายสิปปกร  ทองย(อย 
5. 10007 นายพรพิพัฒน�  พยุงพันธุ� 
6. 10008 นายณัฐนันท�  คุ(มเขต 
7. 10009 นางสาวอรชร  นามสน 
8. 10010 นางสาวพิชญาภา  สรรพคง 
9. 10011 นางสาวรัตนาพร  แก(วซ(าย 

10. 10012 ว+าท่ี ร.ต.คชาศักด์ิ  อินทร�ทิม 
11. 10013 นางสาวดวงใจ  ศิริวัฒน� 
12. 10014 นางสาวสุจิตราภรณ�  ทิพย�รอด 
13. 10015 นางสาวรัตมณี  ชีวศุภกร 
14. 10016 นายเศรษฐพงศ�  รอดสวัสด์ิ 
15. 10017 นางสาวกษมน  รุ+งโรจน�รังสรร 
16. 10018 นางสาวดวงทิพย�  คงสกุล 
17. 10020 นางสาวจุฑามาศ  บุญแย(ม 
18. 10023 นางสาวเมวรินทร�  พลาหน 
19. 10024 นางสาวจิตฤดี  เดชมณี 
20. 10026 นางสาวลัดดาวัลย�  มงกุฎแก(ว 
21. 10028 นางสาวกฤษณี  บางจาก 
22. 10029 นายก(องกิดากร  หทัยวิวัฒน�กุล 
23. 10030 ว+าท่ี ร.ต.หญิง วันเพ็ญ  บัวทอง 
24. 10031 นางสาวปาณิสรา  ภัทรชยางกูร 
25. 10032 ว+าท่ี ร.ต.หญิง ศรัณญา  ไชยธรรม 
26. 10034 นายณัฐชัย  เดชพันธ� 
27. 10035 นางสาวสุรางรัตน�  แปUนศรีนวล 
28. 10036 นายปVยพงษ�  กมลภิวงศ� 
29. 10038 นางสาวสุดารัตน�  จงไกรจักร� 
30. 10039 นางสาวอณัญญา  ฉายาจิตร� 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ลำดับท่ี เลขท่ีประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล 
31. 10040 นางสาวปฏิมากร  จันทรเภา 
32. 10041 นางสาวม่ิงขวัญ  เรืองศรี 
33. 10042 นางสาวพัชราภา  ทวีรัตน� 
34. 10043 นายวงศกร  วรกรรณ 
35. 10044 นายภาสกร  ทองอินทร� 
36. 10045 นางสาวสุธิษา  เกษเพชร 
37. 10046 นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองนุ(ย 
38. 10047 นางสาวศุภิสรา  เสนทองแก(ว 
39. 10048 นางสาวภัณฑิกา  มีเสน 
40. 10049 นางสาวมะลิวัลย�  ใสสะอาด 
41. 10050 นางสาวชยากรณ�  อินทะบุตร 
42. 10052 นางสาวเมวดี  รักษายศ 
43. 10053 นางสาววาทินี  สบายเลิศ 
44. 10054 นางสาวกชกร  วรกรรณ 
45. 10055 นางสาวสุภัค  ศิริรัตน� 
46. 10056 นางสาวมณฑิรา  สุขเกิด 
47. 10058 นางสาวจิรนันท�  แสงสุวรรณ� 
48. 10059 นายอัคคณัฐ  แก(วมีศรี 
49. 10061 นางสาวนุชนารถ  สุวรรณจันทร� 
50. 10062 นายเดชาภัค  สิงห�มณี 
51. 10063 นายณัฏฐิยากรณ�  ทองดียิ่ง 
52. 10064 นางสาวปรียานุช  สุขภิลาภ 
53. 10065 นางสาวกนกกาญจน�  ยิ้มย+อง 
54. 10066 นางสาวทัญญณัช  มงคลสุข 
55. 10067 นางสาวจารุวรรณ  ไชยเพชร 
56. 10068 นางสาวพรทิพย�  ชำนาญ 
57. 10069 นางสาวชลันธร  บุญวรรณ� 
58. 10072 นายเสพสวัส  บุญจริง 
59. 10073 นางสาววนิดา  มาทอง 
60. 10074 นางสาวรพีพรรณ  ไชยเพชร 
61. 10075 นางสาวอุไรรัตน�  ทองเกิด 
62. 10076 นางสาวปVยะดา  ทับปาน 
63. 10077 นางสาวกฤติกา  โฉมทอง 
64. 10078 นางสาวอรอนงค�  เพ็งสมมุติ 
65. 10080 นางสาววชิราภรณ�  ศักดา 

 

 

 



 

 

 

ลำดับท่ี เลขท่ีประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล 
66. 10084 นายเอกพงศ�  แก(วมา 
67. 10085 นางสาวจิราพร  ทัพสงฆ� 
68. 10086 นางสาวปVยะนุช  ชูไทย 
69. 10087 นางสาวศศิธร  สุวรรณชาตรี 
70. 10088 นางสาวรัษฎากร  รุ+งแดง 
71. 10089 นางสาวสุทธิดาพร  เพชรขน 
72. 10090 นายอภิสิทธิ์  จิตตนูนท� 
73. 10091 นางสาวฐานิตตา  ชุมโรย 
74. 10096 นายกฤตภัค  บริสุทธิ์ 
75. 10097 นางสาวสุนิตตา  สันสถิตย� 
76. 10098 นางสาวฐิติมน  นาคเพชร 
77. 10099 นางสาวนันท�นภัส  แจ(งอักษร 
78. 10100 นางสาวปุณณดา  อิษยาสกุลพร 
79. 10101 นางสาวศศิธร  เดชะ 

 
2. ตำแหน-งนักวิชาการศึกษา  (ตำแหน-งท่ี 2) 

ลำดับท่ี เลขท่ีประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล 
1. 20004 นางสาวมณีรัตน�  ทีคะพันธ� 
2. 20006 นางสาวสายธาร  เดชดี 
3. 20019 นางสาวชญานนท�  มาสังข� 
4. 20022 นายสุทธิพงษ�  โพธิ์โพ(น 
5. 20021 นางสาวกิตติวรา  แต+งเลี่ยน 
6. 20025 นายณัชพล  วัฒนกุล 
7. 20027 นางสาวจิรฐิตา  ปรีชา 
8. 20033 นางสาวสมฤทัย  ศรีโยธา 
9. 20051 นางสาวเพ็ญนีติ์  ศรีอินทร� 

10. 20057 นายอภิชาติ  หวังพิทักษ� 
11. 20060 นางสาวกมลชนก  บุญม่ิง 
12. 20071 นางภัคธีมา  คีรีวัฒน� 
13. 20079 นายอภิชัย  ลักษณะนิยม 
14. 20081 นายณัฐพล  กิตติคุณ 
15. 20083 นางสาวจตุภรณ�  ศรีนวล 
16. 20092 นางสาวศรีสกุล  ทองคำ 
17. 20093 นางสาวศิริพร  คำศิริ 

 
 
 
 



 
 
 

ลำดับท่ี เลขท่ีประจำตัวสอบ ช่ือ - สกุล 
18. 20094 นางสาวกัญญาณัฐ  สารเทพ 
19. 20095 นางสาวทิฆัมพร  ขามโคง 
20. 20102 นางสาวปVยนุช  ทองขำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


