




รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
สถานที่สอบ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

รหัส ๓๐๑ ต าแหน่ง นักวชิาการพัสดุ สังกัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง 
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เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๑๙ ๓๐๒๐๐๒ นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ์ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ชัน้ ๔ 

 

๒๐ ๓๐๒๐๐๓ นางสาวกฤติยา ปะสาวะระ  

๒๑ ๓๐๒๐๐๕ นางสาวปิยะพร ศรีนาค  

๒๒ ๓๐๒๐๐๖ นางสาวศศธิร ทองไว  

๒๓ ๓๐๒๐๑๒ นางสาวธิดารัตน์ แมน้ชัยภูมิ  

๒๔ ๓๐๒๐๑๖ นางสาวจิตนิันท์ วชิัย  

๒๕ ๓๐๒๐๑๙ นางสาวสุชิรา หนองอุดม  

๒๖ ๓๐๒๐๒๑ นางสาวอุษา บุตรราช  

๒๗ ๓๐๒๐๒๓ นางสาวขวัญจิรา ราชชมภู  

๒๘ ๓๐๒๐๒๘ นางสาวจุทามาศ ร่ืนระรด  

๒๙ ๓๐๒๐๒๙ นางสาวกิตติยา กิ่งไมก้ลาง  

๓๐ ๓๐๒๐๓๐ นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ  

 

 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๑ ๓๐๑๐๐๔ นางสาวธิดารัตน์ ขันติยะ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๒ ๓๐๑๐๑๐ นายสิทธิศักดิ์ เสนารัตน์  

๓ ๓๐๑๐๑๑ นางจีรภา พรหมสาขา ณ สกลนคร  

๔ ๓๐๑๐๑๒ นางสาวนุชนาถ นุชนาคา  

๕ ๓๐๑๐๑๔ นายกรินทร์ ธรรมสริต  

๖ ๓๐๑๐๑๕ นางรุ่งนภา เทียวไทย  

๗ ๓๐๑๐๑๖ นางสาวอุมา โคตรอาษา  

๘ ๓๐๑๐๑๗ นายวธนกฤติ ส่องสีรส  

๙ ๓๐๑๐๒๑ นางสาวสุภัสสรา สนทิชน  

๑๐ ๓๐๑๐๒๗ นางสาวปรีญานันท์ อุดทา  

๑๑ ๓๐๑๐๒๘ นางสาวพัชรี โสภากุล  

๑๒ ๓๐๑๐๒๙ นางสาวศันสนีย์  วงษา  

๑๓ ๓๐๑๐๓๐ นางสาวจรยิา ปราบมีชัย  

๑๔ ๓๐๑๐๓๑ นายสหพร ศรขรรค์  

๑๕ ๓๐๑๐๓๒ นางสาวชณัฐปภา สุขฉ่่า  

๑๖ ๓๐๑๐๓๗ นางสาวชไมพร เบ้าล ี  

๑๗ ๓๐๑๐๓๘ นายชินวัฒน์ ฆรานนท์  

๑๘ ๓๐๑๐๔๓ นางสาวสุทธิดา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  

 

 

รหัส ๓๐๒ ต าแหนง่ เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
สถานที่สอบ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

รหัส ๓๐๒ ต าแหนง่ เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง 
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เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๔๕ ๓๐๓๐๐๕ นางสาวธันยาภรณ์ กุลสา 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๔๖ ๓๐๓๐๐๖ นางสาวกฤติยา ปะสาวะระ  

๔๗ ๓๐๓๐๑๐ นางสาวนุชนาถ นุชนาคา  

๔๘ ๓๐๓๐๑๑ นางสาวนภิาพร แก้วบุดตา  

๔๙ ๓๐๓๐๑๒ นางสาวธมลวรรณ ไววอ่ง  

๕๐ ๓๐๓๐๑๓ นางสาวอรปรียา บุตรสอน  

๕๑ ๓๐๓๐๑๔ นางสาวอมรรัตน์ สุทธะมา  

๕๒ ๓๐๓๐๑๖ นางสาวณัฐกานต ์ วุฒสิาร  

๕๓ ๓๐๓๐๑๙ นายศุภวัฒน์ จันทร์โสดา  

๕๔ ๓๐๓๐๒๐ นางสาวนรารัตน์ พนมศักดิ ์  

๕๕ ๓๐๓๐๒๕ นางสาวเจนจิรา เจรญิธนกุล  

๕๖ ๓๐๓๐๒๘ นางสาวภัทร์สุดา ไชยเจรญิ  

 

 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๓๑ ๓๐๒๐๓๒ นางสาวลัดดาวรรณ ตริะ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๓๒ ๓๐๒๐๓๓ นางสาวเมธาวี มสีวัสดิ ์  

๓๓ ๓๐๒๐๓๕ นางสาวมนทกานต ิ จันทร์ไตรรัตน์  

๓๔ ๓๐๒๐๓๗ นางสาวชนดิา ศรีจันทรา  

๓๕ ๓๐๒๐๔๐ นางสาวพมิพป์วณี ์ ประเสริฐศักดิ์  

๓๖ ๓๐๒๐๔๑ นางสาวชนาพร ชัยบิน  

๓๗ ๓๐๒๐๔๔ นางสาวปารฉิัตร จิตมาตย ์  

๓๘ ๓๐๒๐๔๕ นางสาวปวณีา อรรคศรีวร  

๓๙ ๓๐๒๐๔๖ นางสาววไิลวรรณ ดิษพณิรัมย์  

๔๐ ๓๐๒๐๔๗ นางสาวทารกิา ทองนาค  

๔๑ ๓๐๒๐๔๘ นางสาวจิรารัตน ์ ค่าไพ  

๔๒ ๓๐๒๐๔๙ นายวัชระ อุทรักษ ์  

๔๓ ๓๐๒๐๕๐ นางสาวนันทนา จ่าปา  

๔๔ ๓๐๒๐๕๑ นายภารดา วังทะพันธ์  

 

 
 

รหัส ๓๐๓ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
สถานที่สอบ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

รหัส ๓๐๔ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองนโยบายและแผนงาน 
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เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๗๘ ๓๐๖๐๐๑ นายสุภสทิธ์ พันแนน่ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๗๙ ๓๐๖๐๐๔ นางสาวเขมสรณ์ กุลนะ  

๘๐ ๓๐๖๐๑๓ นายหฤษฎ์ ศรีลา  

๘๑ ๓๐๖๐๑๔ นายอภนิัทธ์ ราญมีชัย  

๘๒ ๓๐๖๐๑๕ นางสาวธนพร วรรณเสน  

๘๓ ๓๐๖๐๑๖ นายฉันท์ชนก อุปพงษ์  

 

 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๕๗ ๓๐๔๐๐๕ นางสาวฉัตรสุดา โมดา 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๕๘ ๓๐๔๐๐๖ นางสาววราภรณ์ ราสิมานนท์  

๕๙ ๓๐๔๐๐๙ นางสาวธนพร วรรณเสน  

๖๐ ๓๐๔๐๑๔ นางสาวภาวนิ ี นาคลา  

๖๑ ๓๐๔๐๑๕ นางสาวชนกนันท์ บุโพธ์ิ  

๖๒ ๓๐๔๐๑๙ นายธนะพัฒน์ ทวกีิจธนาโรจน์  

๖๓ ๓๐๔๐๒๐ นางสาวตฤณาพร นลิผาย  

๖๔ ๓๐๔๐๒๑ นางสาวสุรัสวด ี พงษ์พานิช  

๖๕ ๓๐๔๐๒๔ นายวัชระพันธ์ เชื้อค่าจันทร์  

๖๖ ๓๐๔๐๒๖ นายมโนชัย สิทธิกานต ์  

๖๗ ๓๐๔๐๒๗ นางสาวณิชาดา อนิทร์ช้าง  

๖๘ ๓๐๔๐๒๘ นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ  

๖๙ ๓๐๔๐๓๒ นายพิหเคนทร์ ชลัย  

๗๐ ๓๐๔๐๓๕ นางสาวผกาพรรณ ผาทา้ย  

๗๑ ๓๐๔๐๓๖ นางสาวศศกิานต ์ พิมพา  

๗๒ ๓๐๔๐๓๗ นางสาวจิราภรณ ์ แสงสุวรรณ  

๗๓ ๓๐๔๐๔๐ นายพีระพล ใสสะอาด  

๗๔ ๓๐๔๐๔๑ นางสาวนลิุบล ฉิมแสง  

๗๕ ๓๐๔๐๔๒ นายวีระยุทธ ข้อนอก  

 

 
 

รหัส ๓๐๕ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ผังแม่บท สังกัด ส านักงานอธกิารบดี-กองนโยบายและแผนงาน 
 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๗๖ ๓๐๕๐๐๓ นายมฆวัณ ทองสาม ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๗๗ ๓๐๕๐๐๘ นายปรเมศวร์ ออ่นพุทธ  

 

 
 

รหัส ๓๐๖ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองนโยบายและแผนง



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
สถานที่สอบ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 

4  

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๑๐๓ ๓๐๘๐๐๑ นายวิทยา จันทนคร 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๑๐๔ ๓๐๘๐๐๓ นายชัยวิวัฒน์ ทองบุศย์  

๑๐๕ ๓๐๘๐๐๕ นางสาวสุรีรัตน์ ทัดเทียม  

๑๐๖ ๓๐๘๐๐๖ นางสาวรัตติกาล พรมอินทร์  

๑๐๗ ๓๐๘๐๐๗ นางสาวศศกิาญจน ์ ธาตุด ี  

๑๐๘ ๓๐๘๐๐๘ นางสาวผไทมาส อัคฮาดศรี  

๑๐๙ ๓๐๘๐๑๒ นางสาวมธุกร พิมพ์ต้น  

 

    รหัส ๓๐๗ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองพัฒนานักศึกษา 
 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๘๔ ๓๐๗๐๐๒ นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ ์

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๘๕ ๓๐๗๐๐๓ นางสาววลิาสินี  เจียรสุคนธ์  

๘๖ ๓๐๗๐๐๖ นางสาวณัฐกานต ์ วุฒสิาร  

๘๗ ๓๐๗๐๐๘ นางสาวเยาวลักษณ ์ ศรีบุญเรือง  

๘๘ ๓๐๗๐๑๐ นางสาวฐิตพิร เคียงพมิาย  

๘๙ ๓๐๗๐๑๑ นายนิตินนท์ ฉิมแสง  

๙๐ ๓๐๗๐๑๔ นางสาวกวิณณา ค่าปาน  

๙๑ ๓๐๗๐๑๕ นายณัฐกิจ นามสมบัต ิ  

๙๒ ๓๐๗๐๑๖ นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จนิดาวงศ์  

๙๓ ๓๐๗๐๑๙ นายวีรภัทร พุทธรัตน์  

๙๔ ๓๐๗๐๒๐ นางสาวสุกัญญา สุวรรณมาโจ  

๙๕ ๓๐๗๐๒๑ นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิยา  

๙๖ ๓๐๗๐๒๒ นายสุรธาสิต ภูทองปิด  

๙๗ ๓๐๗๐๒๓ นางชลธิชา ค่่าคูณ  

๙๘ ๓๐๗๐๒๖ นาวสาววรีีย์ วงศ์ณรัตน์  

๙๙ ๓๐๗๐๒๗ นางสาววราภรณ์ ศรีเจรญิ  

๑๐๐ ๓๐๗๐๒๘ นายอานันต์ มไีกรราช  

๑๐๑ ๓๐๗๐๒๙ นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์  

๑๐๒ ๓๐๗๐๓๐ นางสาวสุพัตรา หาราช  

 

 
 

รหัส ๓๐๘ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
สถานที่สอบ ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยนครพนม 

เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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๑๒๙ ๓๑๐๐๐๑ นายชัยวิวัฒน์ ทองบุศย์ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๑๓๐ ๓๑๐๐๐๓ นายทวปี ไชยโชติ  

๑๓๑ ๓๑๐๐๐๔ นายศุภชัย ศรีมูลเขียว  

๑๓๒ ๓๑๐๐๐๕ นายศุภชีพ ทองนาค  

๑๓๓ ๓๑๐๐๐๖ นายวุฒพิงษ์ เจรญิคุณ  

๑๓๔ ๓๑๐๐๐๗ นายวัทธิกร พลซา  

 

 
 

รหัส ๓๐๘ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป สงักัด ส านักงานอธกิารบด-ีกองกลาง 
 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๑๑๐ ๓๐๘๐๑๔ นางสาวรุ้งลาวัลย ์ เพิ่มกิจทวทีรัพย์ 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๑๑๑ ๓๐๘๐๑๖ นายณัฐพงศ์ ภะวะ  

๑๑๒ ๓๐๘๐๒๒ นางสาวอภิญญา แซงราชา  

๑๑๓ ๓๐๘๐๒๕ นางสาวปริญญา ยาปัญ  

๑๑๔ ๓๐๘๐๒๖ นายชาติชาย ชนะเคน  

๑๑๕ ๓๐๘๐๒๗ นางสาวน้่าผึง้ พันธ์ุเมอืง  

๑๑๖ ๓๐๘๐๒๘ นางสาวอนงค์นาฎ บุตรโคษา  

๑๑๗ ๓๐๘๐๓๒ นางสาวจุฑามาศ กุลธรรมโม  

๑๑๘ ๓๐๘๐๓๓ นางสาวศิรินภัทร จันทร์ลา  

 

 
 

รหัส ๓๐๙ ต าแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการ สังกัด ส านักงานอธกิารบดี-กองกลาง 
 

เลขทีนั่ง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมายเหต ุ

๑๑๙ ๓๐๙๐๐๓ นางสาวดวงตา นวิงษา 

ห้องประชุมเขีย้วกระแต ช้ัน ๔ 

 

๑๒๐ ๓๐๙๐๐๔ นางสาวนันท์นภัส วงศ์ณรัตน์  

๑๒๑ ๓๐๙๐๐๕ นางสาวนงคม์ณ ี อามาตหิน  

๑๒๒ ๓๐๙๐๐๙ นางสาวรุ่งทิวา จันโททัย  

๑๒๓ ๓๐๙๐๑๐ นางสาวสุชานันท์ นันทะแสง  

๑๒๔ ๓๐๙๐๑๑ นางสาวธิดารัตน์ แสงสุวรรณ  

๑๒๕ ๓๐๙๐๑๕ นางสาวกัณฐรัตน์ ค่ามะมูน  

๑๒๖ ๓๐๙๐๑๘ นางสาวขวัญชนก อนิปากดี  

๑๒๗ ๓๐๙๐๑๙ นางสาวอมรรัตน์ นอนิล  

๑๒๘ ๓๐๙๐๒๐ นติยาผิวด ี ลิน  

 

 

รหัส ๓๑๐ ต าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง สังกัด ส านักงานอธิการบดี-กองกลาง


