
 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๑. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
    ๑.๑ ตำแหน่งนักวิจัย  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๑  อัตรา  

 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

001 นางสาวจิตรานนท์  วรรณพงศ์ 

003 นายประสาท  จูมพล 

004 นางสาวพีรฉัตร  อินทชัยศรี 

 ๑.๒ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

001 นางสาวนภาพร  จันทะแพน 

002 นายวรยศ  วิฑูธีรศานต์ 

003 นายอัครเดช  ลือกลาง 

004 นายภูบดี  บัวหนอง 
005 นายปรมินทร์  ถิ่นเดิม 

006 นายอภิชัย  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

001 นางสาวอรวรรยา  นนท์ขจี 

002 นางสาวหัทยา  จันอุทะ 
003 นางสาวนันทนา  เหลาประเสริฐ 

004 นางสาวเบญญทิพย์  มุลาลินน์   

005 นางสาวพัชรี  ทองอุที 

007 นางสาวเกศินี  จันทะวัน 

008 นางสาวศศิจรรยา  ปัจจัยโคถา 

009 นางสาวภัทรวดี  อินทรง 
010 นางสาวกิตติภรณ์  วิไลศรีประเสริฐ 

011 นางสาวพัชราภรณ์  กันหาลา 

012 นางสาวอภิญญา  สนิทชน 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

 ๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
013 นางสาวมิรัญตรี  คำมา 

014 นางสาววิภาดา  กะวน 

๐๑๕ นางสาวกชพัณณ์ชญา ทองสุข 

016 นางสาวฐิติมา  พรมบุญ 

017 นางสาวสำเนียง  ปุชัยเคน 

018 นางสาวเจนจิรา  ซุยลา 
020 นางสาวภัทราภรณ์  พรมมาวัน 

022 นางสาวนิชา  ชาติมาลากร 

023 นางสาวเพ็ญพิชชา  พูนโต 

024 นางสาวผกามาศ  เครือทองศรี 

025 นางสาวอุสุมา  เสริฐศรี 

 ๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 

001 นางสาวอัญชิสา  บัดสำราญ 

002 นายศราวุธ  พุทธิ 

003 นางสาววราพร  ลิอินทร์ 

004 นางสาวจริยาพร  ประภาการ 

005 นางสาวกุนนิพา  พันลิลา 
006 นายภัทรพล  สอนคำทา 

007 นายณัฐพงษ์  หอมทรัพย์ 

008 นางสาวพิมพ์สิริ  นครขวาง 

009 นางสาวพชรวรรณ  ดวงอุปะ 

010 นางสาวแพรวนภา  สำราญใจ 

011 นางสาวสุทธิดา  สุฤทธิ์ 
012 นายชนาธิป  สุธงษา 

013 นางสาวอัชฎาภรณ์  หารคำแหง 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
014 นางสาวกาญศิริญญ์  สุกาศ 

015 นางสาวพรกรัณย์  พ่ึงรอด 

016 นางสาวพรทิวา  บุบภาที 

017 นางสาวกนกนิษก์  โสธรรมมงคล 

018 นางสาวพัตราภรณ์  มูลทานี 

019 นางสาวฐิติยากร  คำภูเวียง 
020 นางสาวสุภาพร  นาชม 

021 นางสาวอารียา  แผลงฤทธิ์ 

022 นายอานุภาพ  ธนะบุตร 

023 นางสาวจิราภรณ์  พรมวาศรี 

024 นางสาวนพรัตน์  โสระสิงห์ 

025 นายสมิง  ศรีกา 
026 นางสาวศุณัฐฐา  ขุนน้อย 

027 นางสาวอัญชลีพร  เนื่องมัจฉา 

028 นางสาวชนิกา  พิมพ์สวัสดิ์ 

029 นายสถิตย์  ตาปราบ 

030 นางสาวจิดาภา  จันลาศรี 

031 นางสาวภิญญดา  สุนทราวิรัตน์ 
032 นางสาวปวีณา  แก้วเกษศรี 

033 นายพสิษฐ์  คำมัง 

034 นางสาวอัจฉรา  บุญกล่ำ 

035 นายธรณินทร์  สอนพรม 

036 นางสาวกุสุมา  ทรงพุฒิ 

037 นางสาวชนิดา  บุญมี 
038 นางสาววลี  โพธิวัฒน์ 

039 นางสาวทิพย์ภิวรรณ  ผุกแสน 

 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
040 นางสาวธิมาทร  ละอองโชค 

041 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริรัตน์  ประไพเพชร 

042 นางสาวจีราภรณ์  สุโขยชัย 

043 ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์  จันปัญญา 

044 นางสาวพัชรินทร์  กาญดี 

045 นางสาววิภาดา  อรรคฮาด 
046 นายอภิชัย  เทพภูเขียว 

047 นายนัฐวุฒิ  ประสมทรัพย์ 

048 นางสาวกัญญานุช  สิงห์ใจ 

049 นายสกล แพทย์สูงเนิน 

050 นางสาวจันทร์จิรา จูมพันพร้าว 

051 นางสาวศศิวิมล สมอ่อน 
052 นางสาวสุธิดา ควรคำ 

053 นางสาวนิราวรรณ สุพรมอินทร์ 

054 ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรีภรณ์ ซ้อนเปียยูง 

055 นางสาวกัญจน์นิกข์ กามล 

056 นายสุริยา วงษา 

057 นายธีระนนท์ ทะวิลา 
058 นางสาววรรณิกา มหาโพธิ์ 

059 นางสาวธัญวรัตม์ โสกัณทัต 

060 นางสาวจิราภรณ์ เอี่ยมละออ 

061 นางสาวสุวลักษณ์ แท่นประเสริฐ 

062 นางสาวปวัสนันท์ ธงทองทิพย์ 

063 นางสาวณิชาภัทร ลิ้มสุข 
064 นางสาวสุรีภรณ์ มนต์ชมภู 

065 นางสาวพัชรา  เบ้าสารี 

 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
066 นางสาวชิยา  บุญชัย 

067 นางสาวสิริรัตน์  โสภารักษ์ 

068 นางสาวรัชญา  ช่วยศิร ิ

069 นางสาวชุติกาญจน์  ประสมทรัพย์ 

070 นางสาวศรัญญา  ศรสุวรรณ 

071 นางมานัตตา  ไกรศรีวรรธนะ 
072 นางสาวเกษร  สิริสมตระกูล 

073 นางสาววรรณศิกานต์  มนตรี 

074 นางณมน  พิมสารี 

075 นางสาวสุกัญญา  แก้วอาสา 

076 นางสาวรัชนีกร  คณะศิริวงศ์ 

077 นางสาวฐิติชญา  ตองหว้าน 
078 นางสาวณัฐยา  สอนสุภาพ 

079 นางสาวพิมประพา  เกียรติวงศ์ทอง 

080 นางสาวชารี  อัญชุลี 

081 นางสาวเบญจสิริ  จันทะวงษ์ 

082 นางสาววรญา  พิมที 

083 นางสาวอัจฉรา  ศรีหา 
084 นางสาววารีรัตน์  อินทร์ชัยศรี 

085 นายเอกภพ  คำมุงคุณ 

086 นายจักรกฤษณ์  แก่นหามูล 

087 นายจักราชัย  ขึ้นนกขุ้ม 

089 นางสาวธนันญ์ภร  วงษ์ลา 

091 นางสาวณัฐกมล  แสนอินทร์ 
092 นางสาวสุพัตรา  หมื่นสา 

093 นางสาวสุดาพร  ราชโยธา 

 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
094 นางสาวปาริฉัตร  ฝอดสูงเนิน 

095 นายณัฐนนท์  โตงิ้ว 

096 นางสาวมุกดา  มะบับผา 

097 นางสาวรัศมี  โสภารักษ์ 

098 นายสุขสันต์  โนนทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


