
 
 
 
 
 

ประกาศคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
------------------------------------------ 

 

  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ และไดดําเนินการรับสมัครเรียบรอยแลว น้ัน  คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการสอบขอเขียน สอบปฏบิัติการ วันเวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 
ลําดับผูสมัครที่ 001   นางกมลวรรณ พุทธาวรางค 
ลําดับผูสมัครที่ 002 น.ส.ทัศนีย สละสําลี 
ลําดับผูสมัครที่ 003 น.ส.ปนัดดา จางวางเหลือง 
ลําดับผูสมัครที่ 004 น.ส.ภัทริยากุล แกนแกว 
ลําดับผูสมัครที่ 005 น.ส.จันทิมา ลํ้าเลิศ 
ลําดับผูสมัครที่ 006 นายกฤษณะ ดิษฎา 
ลําดับผูสมัครที่ 007 น.ส.นันทรัตน อุมะนันทน 
ลําดับผูสมัครที่ 008 น.ส.ชนาภา สังขสุวรรณ 
ลําดับผูสมัครที่ 009 นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน 
ลําดับผูสมัครที่ 010 นายทรงพล กลับศรีออน 
ลําดับผูสมัครที่ 011 น.ส.เจนจิรา ชูสุวรรณ 
ลําดับผูสมัครที่ 012 น.ส.ขวัญฤทัย สีเทียนสุข 
ลําดับผูสมัครที่ 013 นางพัชราภรณ คงสวัสดิ์ 
ลําดับผูสมัครที่ 014 นายสมมาตร นธีวนาพันธ 
ลําดับผูสมัครที่ 015 น.ส.ศศิกานต อินทวม 
ลําดับผูสมัครที่ 016 น.ส.ทิพวรรณ โอษคลัง 
ลําดับผูสมัครที่ 017 น.ส.สุรางค พุงโตมร 
ลําดับผูสมัครที่ 018 น.ส.กันทิมา พานิชเจริญ 
ลําดับผูสมัครที่ 019 น.ส.ชิดชนก เขาแกว 
ลําดับผูสมัครที่ 020 นางศศิธร พลโยธา 

ลําดับผูสมัครที่ 021 น.ส.รุงทิพย กาวิตา 
ลําดับผูสมัครที่ 022 น.ส.ปทมอร กิตติสมบูรณสุข 
ลําดับผูสมัครที่ 023 น.ส.นิศานาถ พิภพลาภอนันต 
ลําดับผูสมัครที่ 024 นายวรุตม พันธุศรีศักดิ์ 
ลําดับผูสมัครที่ 025 น.ส.นันทิวดี กุลพฤกษ 
ลําดับผูสมัครที่ 026 นางสุพัตรา ดวงหิรัญ 
ลําดับผูสมัครที่ 027 น.ส.ดวงสมร  โตเปยว 
ลําดับผูสมัครที่ 028 นายศุภณัฏฐ  พูลสวัสดิ์ 
ลําดับผูสมัครที่ 029 นายคเชนทร เขียวใบงาม 
ลําดับผูสมัครที่ 030 น.ส.สุภาพร สืบสันต 
ลําดับผูสมัครที่ 031 น.ส.อุมาพร พรหมอยู 
ลําดับผูสมัครที่ 032 น.ส.จริยาพร ตั้งมั่น 
ลําดับผูสมัครที่ 033 น.ส.รุงลาวัลย ศรีใจ 
ลําดับผูสมัครที่ 034 น.ส.รองใจ กําเหนิดผล 
ลําดับผูสมัครที่ 035 น.ส.ปยะนชุ ขันสาครกิตติ 
ลําดับผูสมัครที่ 036 น.ส.เมตตา เชื้อสายอินทร 
ลําดับผูสมัครที่ 037 นายธิศิษฏ ฐิติโชติรัตนา 
ลําดับผูสมัครที่ 038 นางสนมนตธญา คงพรม 
ลําดับผูสมัครที่ 039 น.ส.ราตรีรัตน ยิ่งประดิษฐ 
ลําดับผูสมัครที่ 040 นางชนิดา หวยทราย 



ลําดับผูสมัครที่ 041 น.ส.ทิพวรรณ คงใหญ 
ลําดับผูสมัครที่ 042 น.ส.อมราพร ศรีพัวเจริญ 
ลําดับผูสมัครที่ 043 น.ส.วัลยา แกนจันทรหอม 
ลําดับผูสมัครที่ 044 น.ส.แสงเดือน เรืองเศรษฐกิจ 
ลําดับผูสมัครที่ 045 นายภานุรุจ ทันสุทธิ์ 
ลําดับผูสมัครที่ 046 น.ส.สุรภา ศรีลาศักดิ์ 
ลําดับผูสมัครที่ 047 นายธีรวัฒน กําแพงเพ็ชร 
ลําดับผูสมัครที่ 048 นายจีรเศรษฐ แพมงคล 

ลําดับผูสมัครที่ 049 นายจีระศักดิ์ อุราสาย 
ลําดับผูสมัครที่ 050 น.ส.กนกอร นันทจินดา 
ลําดับผูสมัครที่ 051 น.ส.ปริษา คงเจริญ 
ลําดับผูสมัครที่ 052 น.ส.ละมัย กองมนต 
ลําดับผูสมัครที่ 053 น.ส.ศรัณยญา อมรกุลาจารย 
ลําดับผูสมัครที่ 054 นางชุณหกาญจน   แสนพาน 
ลําดับผูสมัครที่ 055 น.ส.รุจิมาศ โรจนสุรางค

 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดสอบขอเขียน สอบปฏบิัติการ ดังตารางสอบที่แนบ 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  14 กันยายน 2550 
 

          (ลงนาม)                สิรี    ชัยเสรี 
  (รองศาสตราจารย ดร.สิรี  ชัยเสรี) 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 



 

ตารางสอบ 
 

ตําแหนง วัน เดือน ป เวลา วิชาที่สอบ สถานทีส่อบ 
ความรูความสามารถทั่วไป

09.00 - 11.00 น. ความสามารถในการศึกษาวเิคราะหและสรุปเหตุผล                            50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชัน้  2 

11.00 - 12.00 น. วิชาภาษาไทย                                                                                50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชัน้  2 

ความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง 

วันที่ 19 กันยายน 2550 

13.00 - 16.00 น. ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนกัวชิาการศึกษา   150 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชัน้  2 

09.00 - 10.30 น. วิชาภาษาองักฤษ                                                                              50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชัน้  2 

นักวชิาการศึกษา 

วันที่ 20 กันยายน 2550 

10.30 - 12.00 น. วิชาความรูความสามารถในการใชคอมพวิเตอร                                  100 คะแนน ณ ศูนยคอมพวิเตอร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชัน้ 1 

 


