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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสมัภาษณ ์

และก าหนดการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

     

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน กสศ.  ได้พิจารณาประสบการณ์ 
คุณวุฒิ ความรู้สามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้สมัครจากใบสมัครและข้อเขียนแสดงวิสัยทัศน์และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่แนบมาพร้อมใบสมัครของผู้สมัครแล้ว ผลการ
พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๑. นักบริหารเงินอุดหนุนอาวุโส ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล เวลำสัมภำษณ์ 
๑ 10002 นำยพิษณุ  กำศเจริญ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
๒ 10003 นำงสำวกัญจน์กนก  มีแสง ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๓ 10004 นำงสำวรัชนี  อุทยำนันท์ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๔ 10005 นำงสำวเนตรนภำ  ปำนมน ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๕ 10006 นำงสำวกัญญำภัค  สิงหำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ต าแหน่งนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะใช้ก าหนดวันสอบข้อเขียนเดิมคือวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เป็นการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๑  โดยจะสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๓ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  และกสศ.จะส่งข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางอีเมลเพ่ือศึกษาก่อนสอบสัมภาษณ์  

ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เดินทางถึงสถานที่ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที กรณีผู้ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ กสศ.จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

๒. นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านพัฒนาก าลังคน) ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและ
ทุนการศึกษา 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 

๓. นักวิชาการบริหารแผนงาน (ด้านนวัตกรรมและระดมทุน) ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและ
ทุนการศึกษา 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
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๔. นักวิจัย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 

๕. นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 

๖. วิศวกรระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
1 60001 นำยต่อพงษ์  ฟักน้อย 

กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางอีเมลและขอให้ผู้มีสิทธิ์
สอบส่งค าตอบกลับคืนมายัง กสศ.ตามอีเมลที่แนบ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. 
โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ี กสศ.เพื่อสอบข้อเขียนอีก หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ส่งค าตอบตามวันและเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 

๗. นักวิชาการบริหารแผน ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศกึษาครูและสถานศึกษา 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
1 70001 นายกรกช  โกศล 

2 70002 นางสาวกันยา  สัตถาสาธุชนะ 

3 70003 นายชัยภัทร  ทองอยู่ 

๔ 70007 นางสาวมลิวัลย์  จันเป็ง 

๕ 70011 นางสาวปิยะรัตน์  ต าตาด 

๖ 70012 นางสาวกมลวรรณ  พลับจีน 

๗ 70013 นางสาวสุวราภรณ์  น้อยน  าค า 

๘ 70015 นางสาวชนกพรรณ  วรดิลก 

๙ 70016 นายชนนท์  เกียรติกอบกิจ 

กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางอีเมลและขอให้ผู้มีสิทธิ์
สอบส่งค าตอบกลับคืนมายัง กสศ.ตามอีเมลที่แนบ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. 
โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ี กสศ.เพื่อสอบข้อเขียนอีก หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ส่งค าตอบตามวันและเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 
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๘. นักบริหารทรัพยากรบุคคลอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
1 80001 นำยชภัทร  ช่วงอรุณ 
2 80002 นำยช ำนัญ  สุขศรีนำค 
3 80003 นำยตวงศักดิ์  นิภำพันธ์ 
4 80004 นำยศิระณัฏฐ์  ดอกดก 
5 80005 นำงสำวณัฐฐิยำ  หิรัญวงศ์ 
6 80006 นำงสำวสุรำงค์รักษ์  ค ำรณยุทธ 
7 80007 นำงโสฬวี  คงวัฒน์ 

ก าหนดสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑
ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขท่ี ๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ  

๙. นักสื่อสารสาธารณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส านักบริหารกลาง 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
๑ 90002 นำยวิษชญะ  ศิลำน้อย 
๒ 90005 นำงสำวมนัสวี  ธนวิจิตรพันธ์ 
๓ 90006 นำงสำวภัคนันท์  ภัทรนำวิก 
๔ 90008 นำงสำววนิดำ  คุณรอด 
๕ 90009 นำยกันตภณ  ตั้งอุทัยเรือง 

กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางอีเมลและขอให้ผู้มีสิทธิ์
สอบส่งค าตอบกลับคืนมายัง กสศ.ตามอีเมลที่แนบ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. 
โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ี กสศ.เพื่อสอบข้อเขียนอีก หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ส่งค าตอบตามวันและเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

  กสศ. มีก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ 
www.eef.or.th ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

  

http://www.eef.or.th/

