
/ทั้งน้ี... 

รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการคดัเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานทีเ่ข้ารบัการคดัเลือกและ
ระเบยีบเกี่ยวกบัการเข้ารบัการคดัเลือกเพื่อจัดจ้างพนกังานจ้างเหมาบรกิารเอกชนดําเนนิงาน ในตําแหนง่
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (วุฒปิรญิญาโท) ตําแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (วุฒปิรญิญาตรี) 

และตําแหนง่นักจัดการงานทั่วไป (วุฒปิรญิญาตรี) ภายใตก้ิจกรรมการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลติและเศรษฐกิจชมุชน 

 
  

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)       
โดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ได้มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน
ดําเนินงาน ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(วุฒิปริญญาตรี) และตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป (วุฒิปริญญาตรี) ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนํา
ว ิท ย า ศ า สต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ย ี แล ะน ว ัต ก ร ร ม  เ พื ่อ เ พิ ่ม ศ ัก ยภ าพก า ร ผล ิต แ ล ะ เ ศ รษฐ ก ิจ ช ุม ชน 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยให้ผู้สมัครสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่                 
7 ตุลาคม 2563 น้ัน 
 

 การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพ่ือให้การดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการเอกชนดําเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอแจ้งรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกและระเบียบเก่ียวกับ
การเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังน้ี  

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
1.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 
1.2 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 
1.3 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 

2. กําหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกฯ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามกําหนด วัน
เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 

3. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติเป็นสุภาพชน 
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบวันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
3.3 ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาท่ีกําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสํา

ภาษณ์ภายหลังจากสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เรียกลําดับไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดําเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

3.4 ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
กําหนดไว้เท่าน้ัน 

3.5 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เก่ียวกับการสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด 

3.6 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
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 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศรับสมัครโดย
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษาน้ัน ภายในวันที่ปิดรับสมัคร     
คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2563  การสําเร็จหลักการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะต้องตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ และให้ผู้สมัครตรวจสอบ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ถ้าไม่มีรายช่ือเป็นผู้สมัคร หรือไม่ถูกต้องตามที่ผู้สมัคร
ย่ืนใบสมัครไว้  สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ช้ัน 6      
อาคารพระจอมเกล้าฯ ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ      
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2333 3917 เพ่ือดําเนินการแก้ไขภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในวันและ        
เวลาราชการ หากไม่มีการแจ้งภายในกําหนดเวลา สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถือว่าถูกต้องแล้ว      
และขอสงวนสิทธิ  ที่จะไม่รับพิจารณาแก้ไขใดๆ ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่งที่ 1 : ตําแหน่งนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (วุฒปิรญิญาโท) 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1101 นางสาว สุนิสา  สุดใจ 
1102 นางสาว กิตติยา  มลิวัลย์ 
1103 นาย ทรงวุฒิ  ปุณณรัตนกุล 
1104 นางสาว ปิยพร  ผลชีวิน 
1105 นาย ฉัตรชัย  ก้านก่ิง 
1106 นางสาว จรรยารัตน์  ชํานาญวาด 
1107 นางสาว อาริสา  เหมกุล 
1108 นางสาว เพียรทิพย์  ด่านสุวรรณเมฆ 
1109 นางสาว สุนิสา  พงศ์ผาสุก 
1110 นางสาว วิรันญา  ระฆังทอง 
1111 นาย จตุรภัทร  มาศโสภา 
1112 นางสาว กัลยรัตน์  กิจทรัพย์ทวี 
1113 ว่าที่ ร.ต. รักเกียรติ  จันทร์สอน 
1114 นางสาว ชลณดา  จันทรวิทุร 
1115 นางสาว อรุณณีย์  สรรพากิจวัฒนา 
1116 นางสาว กริศา  ลอยวิสุทธ์ิ 
1117 นางสาว จินดารัตน์  ปริโยธร 
1118 นางสาว วิไลวรรณ  แปนเมือง 
1119 นางสาว ณัฐธริสสา  ทรัพย์คงเจริญ 
1120 นางสาว วิชาวดี  สุวรรณกาญจน์ 
1121 นางสาว เบญจธรรม  เทพธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 1 



ตําแหน่งที่ 2 : ตําแหน่งนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (วุฒปิรญิญาตรี) 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1001 นางสาว ณัฐธิดา สันติวิบูลย์ 
1002 นางสาว ณัฏฐา เหลื่อมนอก 
1003 นางสาว ชลิศษา สิทธิโสภณ 
1004 นางสาว สิรินยา นาคเสน 
1005 นางสาว สุธิณี เยาวพร 
1006 นางสาว พลอยปภัส อัครกุลพาณิชย์ 
1007 นาย กันตวิชญ์ ตันสกุล 
1008 นาย ศิวะนันท์ เดชอุปการ  
1009 นางสาว ศรกริชธาทิพย์ หนูมาน้อย 
1010 นางสาว อัสมะห์ สามะ 
1011 นางสาว จิราภา ดวงแก้วงาม 
1012 นางสาว สุภาวรรณ มรดก 
1013 นางสาว สิริลักษณ ์ อินทร์วงษ์ 
1014 นาย สมพล โตถาวร 
1015 นางสาว ศิรินธนาภรณ์ พรมสวัสด์ิ 
1016 นาย นฤดล จงรักษา 
1017 นางสาว เจนจิรา จันทร์ขจร 
1018 ว่าที่ ร. ต. สุวิชาญ ก่อวุฒิกุลรังษี 
1019 นาย มาตุภูมิ ภูโทถ้ํา 
1020 นางสาว สุธีธิดา พิมพ์ทอง 
1021 นางสาว วรรณธิดา คําจันทร ์
1022 นางสาว สุไฮบ๊ะ อาแว 
1023 นางสาว ปริยากร ปลั่งโท้ 
1024 นางสาว สุทธิดา สนิทจันทร ์
1025 นางสาว นภณัฐ วิทยาศัย 
1026 นางสาว กัญจน์อมล ทองแดง 
1027 นาย วีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา 
1028 นาย มหัทธน ทวีฤกษ์ขวัญ 
1029 นางสาว นภาพร หาญอาษา 
1030 นางสาว วิไลวรรณ อยู่สําราญ  
1031 นางสาว สุจิตรา หมาดเส็น 
1032 นางสาว โซเฟีย โตะหะ 

เอกสารแนบทา้ย 2 
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1033 นางสาว กนกวรรณ โภคากร 
1034 นาย โชคชัย แกสมาน 
1035 นางสาว นาฎภุชงค์ กรมแขวง 
1036 นางสาว ณัฎสิตา แก้วคุ้มภัย 
1037 นางสาว สุชาดา ช่ืนดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 2 (ต่อ)



ตําแหน่งที่ 3 : ตําแหน่งนกัจัดการงานทั่วไป (วุฒปิรญิญาตรี) 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกลุ 
2001 นางสาว ศิริญาภรณ์  ทองบู่ 
2002 นาย นนท์ปวิธ  บุญหล้า 
2003 นางสาว ฐิตาภรณ์  กาฬภักดี 
2004 นางสาว ฑิตยา  สุอินทร ์
2005 นางสาว อภิญญา  ยงทรัพย์ 
2006 นางสาว ลลิตา ไชยมงคล 
2007 นางสาว พรจิรา  หิรัญชัย 
2008 นางสาว ศุภมาส  ภูมิโคกรักษ ์
2009 นางสาว ปาริฉัตร  ขอสกุล 
2010 นางสาว สุนิษา  เดชอุปการ 
2011 นางสาว เพ็ญนภา  วงชัยนัน 
2012 นางสาว บุญยาพร รู้งาน 
2013 นางสาว กรรณพร  ตุมอญ 
2014 นางสาว พชรดา  อู่เพชร 
2015 นางสาว พัชรินทร์  เจกะโพธ์ิ 
2016 นางสอบ ญาณดา  นุชแดง 
2017 นางสาว นวพร  ภู่บุบผา 
2018 นางสาว พิมชนก  คํายนต์ 
2019 นางสาว ดวงนภา  เงินสมบูรณ์ย่ิง 
2020 นางสาว ก่ิงแก้ว  บุญสม 
2021 นางสาว อุมาพร  ทองใบ 
2022 นางสาว ธนวรรณ  ทวีราษฎร์ 
2023 นางสาว เพชราภรณ์  เพชรสวี 
2024 นางสาว วิชญาพร  หุ่นสุวรรณกุล 
2025 นาย อภิชาติ  สุริวัน 
2026 นางสาว ภาวิดา  มาลาดาษ 
2027 นางสาว ทิพภรณ์  ประเสริฐศิลป์ 
2028 นางสาว กรวิกาณ์  กองฟู 
2029 นาย กษิดิศ พนอนุอุดมสุข 
2030 นาย ขจรพล  สวัสด์ิพูน 
2031 นางสาว อัจฉรา  มานะดี 
2032 นางสาว เฟาซีรา  สาแม 

เอกสารแนบทา้ย 3 
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกลุ 
2033 นางสาว พาดีฮะ  เจ๊ะสอ 
2034 นางสาว ปิยพร  สุขเสียง 
2035 นางสาว วิจิตรา  กล่อมกําเนิด 
2036 นางสาว ก่ิงกาญจน์  เช้ือฮ้อ 
2037 นางสาว พงศ์ประพันธ์  วิเศษศักด์ิ 
2038 นางสาว ไปรวรรณ  คิดเขียน 
2039 นางสาว จินตนา  หอมหวน 
2040 นางสาว วรดา  ฉัตรศรี 
2041 นาย ชลิต  กันจันทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 3 (ต่อ)



กําหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ข้ารบัการคดัเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) 
เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบรกิารดาํเนนิงาน ในตาํแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒปิรญิญาโท) 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒปิรญิญาตรี) และตาํแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒปิรญิญาตรี) 
ภายใตก้ิจกรรมการส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

เศรษฐกิจชุมชน 
ณ ห้องประชมุชั้น 6 (สส.) อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 

 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศกุรท์ี่ 9 ตลุาคม 2563 

ตําแหน่ง เลขประจําตัวสอบ จํานวน (คน) เวลารายงานตัว เวลาสอบสัมภาษณ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(วุฒิปริญญาโท) 
1101 - 1121 21 09.00 - 09.30 น. 09.30 – 12.00 น. 

หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(วุฒิปริญญาตรี) 
1001 - 1037 37 09.00 - 09.30 น. 09.30 – 12.00 น. 

หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

(วุฒิปริญญาตรี) 
     2001 - 2041 41 13.00 - 13.30 น. 13.30 – 16.00 น. 

หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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