ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเ์ ขารับการสอบขอเขียน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
-------------------------------ตามประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ไดดำเนินการเปดรับ
สมัครพนัก งานมหาวิ ทยาลั ยเงิ นงบประมาณ ตำแหนง เจาหนาที่บริห ารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ สัง กัด
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัดนี้ไดดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแลว นั้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบ ดังนี้
1. นางอรญา แยมประดิฐ
36. นางสาวณัฐิดา ทิมเมือง
2. นางสาวชุติกาญจน นุชนารถ
37. นางสาวศุภาพิชญ พูพวง
3. นางสาวพิมพญา ลัทธิคุณ
38. นางสาวอัญชลี ขันเขื่อน
4. นายเมธา มรรควิมาญ
39. นางสาวศิริลาภ กลิ่นวัน
5. นางสาวคุณิตา ตันเจริญสุข
40. นางสาวสุมัชชา สุขสวัสดิ์
6. นายปติภัทร ไตรรัตนคุม
41. นางสาวมะลิ อรามเวชวรนันท
7. นายณธมน คงทอง
42. นางสาวธนพร เกษรบัว
8. นางสาวธารีรัตน ผดุงธรรม
43. นางสาวสุขุมาภรณ ปานมาก
9. นายจีรัษติธร มุกดาเพชร
44. นายเมธินทร วงศประเมษฐ
10. นางสาวปาณิสรา โสสุข
45. นายปฐมพร ศรีอราม
11. นายวิทวัส นันตะ
46. นางสาวพิมพชนก มากแสน
12. นางสาวกัลยารัตน โตศิริ
47. นายสรกฤช คงคสุทธิ์
13. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว
48. นางสาวอมรรัตน ใจมูล
14. นางสาวณิชชา สุทธิสานนท
49. นางสาวหัทยา อินทรจันทร
15. นางสาวกัญญณัฐ กะการดี
50. นางสาวทิพาภรณ ประเสริฐศิลป
16. นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย
51. นางสาวสุทธิกานต รอดรัศมี
17. นางสาวภัทรจิราพร สุโอสถ
52. นายวิธวัช หงษตระกูล
18. นางสาวกันยารัตน เทพสำราญ
53. นายกัณภพ นิธิศธานี
19. นางสาวเกตวดี เล็มกะเต็ม
54. นางสาวรัตนชนก บอแกว
20. นางสาวจุฑาพร วิทิพยรอด
55. นางสาวมณฑิรา พรับจีน
21. นางสาวธัญพิชชา พูลยรัตน
56. นายโอภาสพัทธ ขอบเขตต
22. นางสาวมหิตยา สระน้ำคำ
57. นายธีรนันท อินทรกุล
23. นางสาวปรียาพร เสนามาตย
58. นางสาวมาลิษา สูงนารถ
24. นายทรงพล ชื่นกุศล
59. นายบุญราวี สุวรรณเลิศ

25. นายวงศธร จันทรตรี
26. นางอลงกรณ ณ ตะกั่วทุง
27. นางสาวณัฐธิดา บุญชุม
28. นางสาวสุภัสศรณ ศิลปศาสตร
29. นางสาวรัญชณา แซมหิรัญ
30. นายจิรวัฒน ดวงธนู
31. นางสาวโศภิตา รังสะภู
32. นางสาวกชกร แกนจันทรดา
33. นางสาวกฤติกา สาโร
34. นางสาวฐิตาภรณ เพ็ชรชอย
35. นางสาวสตรีรัตน ฤทธิ์ชาวนา

60. นายภาคิไนย ไทยธารา
61. นางสาวชนากานต ชูวงษ
62. นางสาวทักษพร บรรดา
63. นางสาวอารีรัตน ภูนะ
64. นางสาวธภัสลดา มีเพียร
65. นางสาวอมรรัตน อุนทรัพยวิบูลย
66. นางสาวศศิธร สุขรักษา
67. นางสาวประภัสสร สอนสืบ
68. นายภูริลาถ สุวรรณรอ
69. นายวัชรากร สะโรจน

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
วันที่สอบ
11 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 – 11.00

11 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00 – 13.00

เลขที่ผูสอบ
วิชา
เลขที่ 1 - 35 หมวดความรูความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
- ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห
(50 คะแนน)
- ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

สถานที่
อาคาร 5 ชั้น 3
หองเรียน
5305 - 5306

เลขที่ 36 - 69 หมวดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง
(100 คะแนน)
- ความสามารถเฉพาะตำแหนง(100 คะแนน)

อาคาร 5 ชั้น 3
หอง 5514
ศูนยคอมพิวเตอร

เลขที่ 1 - 35 หมวดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง อาคาร 5 ชั้น 3
(100 คะแนน)
หอง 5514
- ความสามารถเฉพาะตำแหนง (100 คะแนน) ศูนยคอมพิวเตอร
เลขที่ 36 - 69 หมวดความรูความสามารถทั่วไป 100 คะแนน อาคาร 5 ชั้น 3
- ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห
หองเรียน
(50 คะแนน)
5305 - 5306
- ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

เพื่อ ใหส อดคลอ งกับ มาตรการและแนวปฏิบ ัติในการเฝาระวัง สุขอนามัยการระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอใหผูเขารับการสอบปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาตึก (จุดตรวจหนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5)
2. สวมหนากากอนามัย
3. ลางเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองสอบ
หากไมปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งถือวาหมดสิทธิ์เขารับการสอบขอเขียนทุกกรณี

