(สำเนำ)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบ กาหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
วารสารวิชาการ)
-----------------------ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตาแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ วารสารวิชาการ) ตาแหน่งเลขที่ S4330004 คุณวุฒิปริญญา
ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จานวน 1 อัตรา ซึ่งสิน้ สุดการรับสมัครแล้ว นั้น
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กาหนดวันเวลาสอบ
วิชาสอบ สถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภูเ่ จริญ)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

-2กำหนดวันเวลำสอบ วิชำสอบ สถำนที่สอบ
กำรสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน)
ตำแหน่งพนักงำนปฏิบัติงำน (ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร)
วัน เดือน ปี
เวลำ
รำยกำร
29 พ.ย. 60 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ,
วารสารวิชาการ
3. ภาษาอังกฤษ
8 ธ.ค. 60
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน
ทำง Website คณะรัฐศำสตร์ฯ www.pol.cmu.ac.th
13 ธ.ค. 60
ทดสอบบุคลิกภำพทำงด้ำนจิตวิทยำ
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องไปทดสอบบุคลิกภาพทางด้าน
จิตวิทยา ดังนี้
ก่อน 12.00 น. 1. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ คนละ 170 บาท
13.00-14.30 น. 2. เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
20 ธ.ค. 60

สอบสัมภำษณ์

22 ธ.ค. 60

ประกำศผลสอบคัดเลือก
ทำง Website คณะรัฐศำสตร์ฯ www.ppol.cmu.ac.th

ห้องสอบ

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

รับใบคัดกรองผู้ป่วย ชั้น 1
และชาระเงินห้องตรวจ
OPD เบอร์ 24 อาคาร
เฉลิมพระบารมี รพ.
มหาราชนครเชียงใหม่
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช.
ห้องประชุม 1
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

โดยขอให้ผู้ท่มี ีรำยชื่อข้ำงท้ำยประกำศฯ นี้ แจ้งยืนยันลำดับที่และรำยชื่อเข้ำสอบ อย่ำงช้ำภำยใน
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ก่อนเวลำ 15.00 น. ทำง Link https://goo.gl/forms/JgeQ2GnSlUgp37yP2
เท่ำนั้น หำกเกินระยะเวลำ ดังกล่ำวจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์กำรเข้ำสอบทุกกรณี
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ลำดับ

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว มัลลิกา

เทพดา

2

นาย สุเมธ

เขียวสด

3

นาย พิสิษฐ์

สาริกา

4

นางสาว พัชรี

วังคาคน

5

นางสาว ทิพวรรณ

ธิยันต์

6

นางสาว ทักษพร

วิจิตรพร

7

นาย วันชัย

วิเศษวงษา

8

นาย อนุวัตร

อุน่ คา

9

นางสาว นัคมน

สุทธิสวัสดิ์โสภณ

10

นางสาว เกศริน

จอมคา

11

นาย พงษ์เทพ

สุริยะพรหม

12

นาย รัตนาภรณ์

กาบมาลา

13

นาย ธีรภัทร

ฤทธิเดช

14

นางสาว รัชนี

ประดับ

15

นาย เฉลิมชัย

16

นางสาว กัณฐิกา

สิทธิไทย

17

นางสาว ณัฏฐยาน์

อภิธนานันท์

18

นางสาว ศุภศจี

ศรีสวัสดิ์

19

นางสาว ณัชญา

อาธิเสนะ

20

นางสาว กุลจิรา

ตรรกวรุตม์

21

นาย ธีรพงษ์

สวนจันทร์

22

นาย เอกวิทย์

เมฆประยูร

23

นาย พิโรดม

สุขัคคานนท์

24

นางสาว มาริสา

แย้มโกสุมภ์

25

นางสาว ชรินทร์ยา

ผิวร่วมชาติ

26

นางสาว นิสรีน

แสวงศิริพล

27
28

นาย ปิยะพงศ์
นางสาว สิริมา

แสงศรีจันทร์

อาทิตย์
ชินสมุทร
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ชื่อ - สกุล

29

นางสาว ประภาพร

แก้วสิริ

30

นาย พิชัย

สุวัฒนะ

31

นางสาว มณศิกาญจ์

เตปา

32

นางสาว ศิรินทิพย์

จี้ใจ

33

นางสาว นงนภา

ราชกิจ

34

นาย อนิรุต

ฟูเต็มวงค์

35

นาง พิชญดา

เมลาภิวัฒน์

36

นาย รัฐศักดิ์

แสงศรีจันทร์

37

นางสาว ธนาธร

นวลงาม

38

นางสาว วริศรา

รัตนภูมิ

39

นางสาว รสริน

หลุยจาวัน

40

นาย ธีรวัฒน์

ดอนจันทร์โคตร

41

ว่าที่ ร.ต. พิชญุตม์

ทองไทย

42

นางสาว จตุพร

อินฤทธิ์

43

นาย กรกช

44

นางสาว ณภาดา

45

นาย โกศล

46

นางสาว เบญจมาศ

ไชยวงศ์

47

นางสาว ณปภัช

จักรพันธุ์

48

นาย วิชญะ

49

นางสาว มนันญา

ทาวงศ์

50

นางสาว จิรนุช

ใจน้อย

51

นางสาว ผกามาศ

ปานดิษฐ์

กองสมบัติ
ไชยเอื้อ
รุ่งเรืองชัยศรี

วงศ์บุญยิ่ง

