
 
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

        เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา 

    ........................................ 

 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น

พนักงานตามสัญญา (โดยวิธีคัดเลือก) ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ไปแล้วนัน้ บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแลว้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม จงึประกาศรายชื่อ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ดังรายชื่อ

แนบท้ายประกาศนี้ และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เกณฑก์ารสอบคัดเลือก และเกณฑก์ารตัดสิน 

ดังตอ่ไปนี ้ 

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชั้น ๕ และ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิศวกรรมศาสตร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๒. เกณฑ์การสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ ป้ายประกาศส่านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หรือ ตรวจสอบรายชื่อทาง

เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://en.npu.ac.th/web/  

 

     ประกาศ ณ วันที่   ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรสีุข) 

                คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยนครพนม 

http://en.npu.ac.th/web/
http://images.thyim.com/plog-content/images/location/logo-kku/krut_2.jpeg


หมายเหตุ  ๑. ส่าหรับผูส้มัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มีขอ้สงสัยประการใดใหต้ิดตอ่งานการ

เจ้าหน้าที่ ส่านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๐๓๕๕๘ 

  ๒. กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปสถานที่สอบ กรณีไปผิดสถานที่

สอบถือเป็นความรับผดิชอบของผู้สมัครสอบเอง 

  ๓. ก่าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความจ่าเป็น 

 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา 

ประเภททั่วไป 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม 

สอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป (๑๐๐) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  

๑. การแตง่กายและบุคลิกภาพ ๒๐ 

๒. ลักษณะการพูด และความสามารถพิเศษ ๒๐ 

๓. การแสดงความคิดเห็น และความเชื่อมั่น ๒๐ 

๔. การศกึษา และประสบการณ์ ๒๐ 

๕. สติปัญญา และความทะเยอทะยาน ๒๐ 



            หนา้ ๑ จาก ๒ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประเภททั่วไป 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๑ นางสาวอรุณี ชาลีพล สอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชุมส่านักงานคณบดี ช้ัน ๕  

อาคารวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่าบลหนองญาติ  

อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๒ นางสาวอภิชฎา ดียะตาม 

๓ นางสาวณิชาดา อินทร์ช้าง 

๔ นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ์ 

๕ นางสาวดวงตา สุระแสง 

๖ นางสาวสิราภรณ์ บุญวิถี 

๗ นางสาววราภรณ์ ราสิมานนท์ 

๘ นางสาวรัตน์จุรี ศักดีแสง 

๙ นางสาวปรียาภรณ์ ลามุงคุณ 

๑๐ นายณัฐพล พรมชาติ 

๑๑ นางสาวอรชุดา พลหาราช 

๑๒ นายศักดิ์ดา แสงเชือ้พ่อ 

๑๓ นางสาวปิยะพร ศรนีาค 

๑๔ นางสาวสายฝน เทพอ่อน 

๑๕ นายชัยวิวัฒน์ ทองบุศย์ 

 

ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่ประจ าห้องปฏิบัติการ  

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๑ นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 

 

 

สอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๒ อาคารวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่าบลหนองญาติ  

อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 



หนา้ ๒ จาก ๒ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประเภททั่วไป 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการ  

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๑ นายสุวิทย์ ทองหมั้น สอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. 

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๒ อาคารวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่าบลหนองญาติ  

อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

ต าแหน่ง แม่บา้น  

ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๑ นางสาวกรรณกิา จติรบรรจง สอบสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๒ อาคารวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่าบลหนองญาติ  

อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๒ นางปราณี ลุมวงศ์ 

๓ นางประวิน สุริรมย์ 

๔ นางนิภา วงค์ค่าสาย 

๕ นางยุพิน มังคละคีรี 

 

 


