ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
------------------------ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตาแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ) อัตราค่าจ้างเดือน
ละ 17,060.- บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 อัตรา เลขที่ตาแหน่ง S4190093 ใน
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วน
งาน) ตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้.1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จานวน 93 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
น.ส.กนกวลี องอาจ
น.ส.กนกอร โพธิวงค์
น.ส.กมลกาญจน์ วันตะ
น.ส.กัญญารัตน์ ภูมิประหมัน
น.ส.กาญจนา ศักยพันธุ์
น.ส.กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
นางกมลทิพย์ สมีใหญ่
นายเกียรติศักดิ์ อมรศรีชัยกุล
นายกจะ ชัยทนุวงศ์
นายกตัญญู อักษรศิษฐ์
นายกฤษชาณัฐฏ์ วงศ์หาญ
นายกีรติพล เอี่ยมละออ
น.ส.ขวัญชนก อ่อนทอง
น.ส.ขวัญฤดี แก้วมะโน
น.ส.จอมขวัญ ทินนา
น.ส.จิรานันท์ ขวัญเมือง
น.ส.จิราพร กองมณี
นายเจษฎา หินขุน
น.ส.ฉัตรฤทัย ไชยชนะ
น.ส.ชนิกานต์ ลีรสวัสดิอาพน
น.ส.ชลธาร ดวงดี

ลาดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
น.ส.ดลญาลักษ์ แก้วสาคา
นายถาวร โพเนตร
นายทศพล ตุ่นคา
นายธนกร หวันชัยศรี
นายธัชพงศ์ เต็มป๊ก
นายพิชญะ ทองเนียม
นายภูมริ ะพีร์วัชร ทิพยะ
นายมรกต อภิวงศ์งาม
น.ส.ธนัชพร กัลยา
น.ส.ธัญนันท์ ราชภัณฑ์
น.ส.ธิดาภรณ์ อินตะกูล
น.ส.ธิดารัตน์ บุญไหล
น.ส.นทีกานต์ ทิพยวงศ์
น.ส.นริศรา ไชยชนะ
น.ส.นริศรา คามา
น.ส.นริศา แบนอ้น
นายนรินทร์ สายแวว
นายนักรบ อภิวงค์
นายนิวัฒน์ ทรงศิลป์
น.ส.เบญจพร ศิริปัญญา
น.ส.ปิยธิดา สุภาพ

ลาดับ
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล
น.ส.แพนนภา ยาสาร
น.ส.ภัทรรัตน์ เวียงจันทร์
น.ส.มธุรดา มอยนา
น.ส.มัลลิกา เทพดา
น.ส.โยทะกา ชัยศิริ
น.ส.รตนพร พงษ์มณี
น.ส.รมิดา ศรีสว่าง
น.ส.ลัดดาวัลย์ สุยะวา
น.ส.วรรณวิภา หัตถกา
น.ส.วรัญตรี คาฝั้น
น.ส.วรางคณา สุภชัยเจริญพร
น.ส.วลัยลักษณ์ แหลงคา
น.ส.วัชรพงษ์ ปัญญามี
น.ส.วิลาวัณย์ ยิ้มย่อง
น.ส.วีรณา ปาพันธ์
น.ส.ศุภสั รา คุณยศยิ่ง
น.ส.ศุภาวรรณ วงค์คม
น.ส.ศุลีพร เนตรใหญ่
นายศุภรัตน์ ทองยู
น.ส.สุจติ รา ใจมีสุขยิ่งนัก
น.ส.สุธินี สารใจวงศ์

/22 น.ส.ชลพิศชา........

-2ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ - สกุล
น.ส.ชลพิศชา สุนันตา
น.ส.ชิดชนก ใจฝั้น
น.ส.ฐาปณี ตั้งตน
น.ส.ณัฎฐ์ษรา โชติศรีวรพล
น.ส.ณัฏฐ์วรันธร อภิวงค์
น.ส.ณัฐธิดา รุ่งเรือง
น.ส.ณัฐนิชา ยงสุวรรณ์
น.ส.ณิชกานต์ กันชะนะ
น.ส.ณิชนันทน์ กันชะนะ
น.ส.ณิชาพร โปธาคา

ลาดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
น.ส.พรพิมล สิงห์เงิน
น.ส.พรรณิภา อินต๊ะคง
น.ส.พรสุดา เสาร์สิงห์
น.ส.พัชราพร โตมี
น.ส.พัชราภรณ์ ชมสูง
น.ส.พันธชา ไทยสังคม
น.ส.พิมพ์ชนก ขะยะ
น.ส.พิมภรณ์ ลวงระแหง
น.ส.พิมล ชัยอะทะ
น.ส.พิมลพรรณ ด้วงฟู

ลาดับ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ชื่อ - สกุล
น.ส.สุพิชชา ปัญญาวงค์
น.ส.สุภาภรณ์ ขัดทะเสมา
น.ส.สุภาภรณ์ ศรีแกวงศ์
นายสุธิตย์ ยูวะเวส
น.ส.อภิญญา หาญเมืองใจ
น.ส.อรวรีย์ พิริยชัชกุล
น.ส.อังคณาพร จิระวัฒนากูล
น.ส.เอริ นากุ
นายเอกชัย ใจพรม
น.ส.ไอลดา พงษ์โพธิพิทักษ์

2. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทาการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทาการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา
09.00-12.00 น. ณ ห้อง 302 (ผู้เข้าสอบลาดับที่ 1-35) ห้อง 314 (ผู้เข้าสอบลาดับที่ 36-93) ชั้น 3 อาคาร 30 ปีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะทาการทดสอบ ดังนี้.1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ การประชุม และการบริหารจัดการ
โครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office
2) ทดสอบความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
3) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และการทดสอบบุคลิกภาพ
โดยผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ข้อ 1) – 3) จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะ
มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และวันเวลาในการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบในวันที่ 4
ธันวาคม 2561 เฉพาะที่ป้ายประกาศสานักงานคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี และที่
www.eng.cmu.ac.th
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ไปทดสอบการวัดทัศนคติ ณ ศูนย์คัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 (ตอนเช้า) หรือ วันจันทร์ที่ 17
ธันวาคม 2561 (ตอนเช้า) โดยเสียค่าบริการในอัตราคนละ 170 บาท
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณัฐ วรยศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

