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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสมัภาษณ ์

และก าหนดการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
     

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

๑. นักบริหารแผนงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
๑ 62010101 นำงสำวกรรณิกำ  กรำนเลิศ 
๒ 62010102 นำงสำวศิรี  จงดี 

ต าแหน่งนี้ กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่าน
ส่งค าตอบคืนให้ กสศ.ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. กรณีผู้สมัครไม่ส่งข้อสอบข้อเขียน   
กสศ.จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

๒. นักบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
๑ 62010201 นำงสำวชนัดดำ คุปตวัช 
๒ 62010202 นำงสำวภิญญำพัชญ์ รอดแก้ว 
๓ 62010203 นำงสำวกวิตำ พร้อมเพรำะ 
๔ 62010204 นำยพฤกษ์ จิรสัตยำภรณ์ 

ต าแหน่งนี้ กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่าน
ส่งค าตอบคืนให้ กสศ.ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. กรณีผู้สมัครไม่ส่งข้อสอบข้อเขียน   
กสศ.จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

๓. นักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สอบข้อเขียน เวลำ 
๑ 62010301 นำยอวิรุทธ์  ฉัตรมำลำทอง ๒๒ มกรำคม ๙.๐๐-๑๒.๐๐น. 
๒ 62010302 นำงสำวกิติพร  ทัพศำสตร์ ๒๒ มกรำคม ๙.๐๐-๑๒.๐๐น 

๓ 62010303 นำงสำวอรทัย  แย้มโอษฐ์ ๒๒ มกรำคม ๙.๐๐-๑๒.๐๐น 



๓ 

 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สอบข้อเขียน เวลำ 
๔ 62010304 นำยคิธธ์  วงศ์อำษำ ๒๒ มกรำคม ๙.๐๐-๑๒.๐๐น 

สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ 
อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้า
สอบเตรียมหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 

๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 

๕. นักบริหารแผนงานนวัตกรรมการศึกษา ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สอบข้อเขียน เวลำ 
๑ 62010503 นำงสำวกชกร  วิสุทธิวสุธำร ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๒ 62010504 นำงสำววนัชพร  แพสุขชื่น ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๓ 62010505 นำงสำวพัชรพรรณ พิมพ์

บรรจง 
๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

๔ 62010506 นำงสำววรินทร  บุญเจริญ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๕ 62010507 นำงสำวณัฏฐิยำ  หอมหวล ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๖ 62010508 นำงสำวหทัยรัตน์  ลิ้มกุล ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๗ 62010509 นำงสำวสุธำรักษ์  ภูติโส ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๘ 62010510 นำยชัยภัทร  ทองอยู่ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ 
อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้า
สอบเตรียมหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 

๖. นักบริหารแผนงานนวัตกรรมและระดมทุน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สอบข้อเขียน เวลำ 
๑ 62010601 นำงสำวสิรินำท  ต่อวิริยะ

เลิศชัย 
๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

๒ 62010602 นำงสำวปำจรีย์  เปี้ยวนิ่ม ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๓ 62010603 นำยนันทนำถ  ม่วงทอง ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๔ 62010606 นำยอัครสิทธิ์  พิมพ์มำศ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๕ 62010607 นำยณัฐชัย  ยอดเดชภูมิ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สอบข้อเขียน เวลำ 
๖ 62010608 นำยกัมปนำท  พิทักษ์พินิจ

นันท์ 
๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

๗ 62010609 นำงสำววนิดำ  คุณรอด ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๘ 62010610 นำยอรรถวิทย์  จิตรบรรจง ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๙ 62010611 นำงสำวอัญมณี  วัฒนรัตน์ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

๑๐ 6201061๒ นำยกอบพล  ยศจิรนนท์ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 
๑๑ 6201061๓ นำยพิษณุ  กำศเจริญ ๒๒ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐น. 

สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ 
อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้า
สอบเตรียมหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 

๗. นักบริหารโครงการวิจัยพัฒนาก าลังคน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

  ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 

๘. นักบริหารแผนงานอาวุโส ส านักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สัมภำษณ์ เวลำสัมภำษณ์ 
๑ 62010801 นำงสำวณิชำพร  ศรีนวล ๒๓ มกรำคม ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
๒ 62010802 นำงสำวจำรุกิตติ์  กนกจรส ๒๓ มกรำคม ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
๓ 62010803 นำยอติกำนต์  เพ็งแก้ว ๒๓ มกรำคม ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
๔ 62010804 นำงสำววิวรรณ  เอกรินทรำกุล ๒๓ มกรำคม ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

ต าแหน่งนี้ กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่าน
ส่งค าตอบให้ กสศ.ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ ๑ 
ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น ณ ห้องประชุม ๓ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ 
๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ขอให้ผู้เข้าสมัครส่งข้อสอบข้อเขียนภายในเวลาที่ก าหนดและขอให้เดินทางถึงสถานที่สัมภาษณ์
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที กรณีผู้สมัครไม่ส่งข้อสอบข้อเขียนหรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ กสศ.จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

๙. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
๑ 62010901 นำงสำวศุภมำส  ตรีพงษ์พันธ์ 
๒ 62010902 นำงสำวชลดำ  สุขศรี 
๓ 62010903 นำงสำวสมัชญำ  นำมติง 



๕ 

 

ต าแหน่งนี้ กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่าน
ส่งค าตอบคืนให้ กสศ.ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. กรณีผู้สมัครไม่ส่งข้อสอบข้อเขียน   
กสศ.จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

๑๐. เลขานุการ ส านักบริหารกลาง 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันเวลำทีส่อบ
ข้อเขียน 

วันเวลำที่สอบ
สัมภำษณ์ 

๑ 62011001 นำงสำวอริสำ  แก้วลี ๒๒ มกรำคม 
เวลา ๑๐.๐๐-

๑๒.๐๐ น. 

๒๒ มกรำคม 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐น. 

๒ 62011002 นำงสำวจันทร์จิรำ อินทนำคม ๒๒ มกรำคม
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๓ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
เลขที่ ๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 

๑๑. นักบริหารงานทั่วไป ส านักบริหารกลาง 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันที่สัมภำษณ์ เวลำสัมภำษณ์ 
๑ 62011101 นำยปรีชำ  สิงห์ค ำ ๒๓ มกรำคม ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
๒ 62011102 นำงสำวมนัญญำ  ชูพยัคฆ์ ๒๓ มกรำคม ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

ต าแหน่งนี้ กสศ.จะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่าน
ส่งค าตอบให้ กสศ.ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ ๑ 
ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น ณ ห้องประชุม ๓ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ 
๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ขอให้ผู้เข้าสมัครส่งข้อสอบข้อเขียนภายในเวลาที่ก าหนดและขอให้เดินทางถึงสถานที่สัมภาษณ์
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที กรณีผู้สมัครไม่ส่งข้อสอบข้อเขียนหรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ กสศ.จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

 

  กสศ. มีก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในล าดับต่อไปในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 
www.eef.or.th ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

  

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

