
  
มหาวิทยา
เจ้าหน้าที่พั

  
เป็น วันที่ 
คณะเกษต
สอบข้อเขยี

  

เรื

ตามป
าลัยเชียงใหม่
พัสดุ โดยได้แจ้

ในการ
15 ตุลาคม 

ตรศาสตร์ มห
ยน  จํานวน 4

 

ประกาศศนูย
ค

รื่อง ขอแจ้งเ

ประกาศศูนย์
ม่ ลงวันที่ 11
จง้กําหนดวันส

รนี้ ศูนย์บริกา
2564 เวลา
าวิทยาลัยเชีย

47 ราย ดังนี้ 

๑. นางสาว
2. นายนาร
3. นางสาว
4. นางสาว
5. นางสาว
6. นางสาว
7. นางสาว
8. นางสาว
9. นางสาว
10. นายภ
11. นางส
12. นางส
13. นางส
14. นางส
15. นางส
16. นางส
17. นางส
18. นายสุ
19. นางส
20. นางส
21. นายอ
22. นายว
 

ย์บริการวิชาก
ณะเกษตรศา
ปลี่ยนแปลงวั

-
บริการวิชาก

1 ตุลาคม 25
สอบข้อเขียน ใ

ารวิชาการฯ  
า 09.00 –
ยงใหม่  ดังมีร

วปณิฏฐา  กุล
ราคินทร์ ฤทธิ
วปิยธิดา  นวล
วพิชญาวัณย์  
วอารดา ยาโน
วอมัศญา  ปร
วฐานิตา  ใจวั
วอังคณา  พล
วปภัสนันท์  ม
ภาสวิชญ์  รุ่งเรื
าวอรณัชชา  
าวชมพูนุช  รั
าววรรณิสา  ส
าวกาญจน์ปร
าวอชิรญา  ท
าวสรัลพร  เรื
าววริยา  ฟูบิน

สรุศักด์ิ  กํามะ
าวปวริศา  สิน
าวพนิตนันท์ 

อมตะ ศิริภูมิรัต
รากร นาปรัง

 

การและถ่ายท
าสตร์ มหาวทิ
วันสอบข้อเขี
----------------
การและถ่าย
564 ได้ประ
ในวันที่ 14 ต

ขอเปลี่ยนวัน
12.00 น. ณ
รายช่ือผู้ผ่าน

ลนา 
ธ์ิสนา 
ลตา 
พริบไหว 

นละ 
ะเสริฐสุด 
ัง 
เมฆ 
มุกดานัน 
รืองวงศ์ 
เป็งใจ 

รัตนถาวรกุล
สุวรรณโกศล
ระภา วงค์ปัญญ
ทองเหลือ 
รือนล้ํา 
นทร์ 
ะหยี่ 
นเปียง 
 มงคลพงศ์สริิ
ตน์ 
  

 
ทอดเทคโนโล
ทยาลัยเชียงให
ยน ตาํแหน่ง
------------ 
ทอดเทคโนโ

ะกาศรายชื่อผ
ตุลาคม 2564

นสอบข้อเขียน
ณ ห้องเรียน 
การพิจารณา

ญา 

ริ 

ลยีการเกษตร
หม่ 
เจา้หนา้ทีพ่สั

โลยีการเกษต
ผู้มีสิทธ์ิสอบข
4 ไปแล้ว นั้น

น จากเดิม วั
403 อาคาร
าตามคุณสมบั

 

สดุ  

ตร คณะเกษ
ข้อเขียน เพื่อ

น 

ันที่ ๑๔ ตุลา
รเฉลิมพระเกี
บัติที่กําหนดไว้

ษตรศาสตร์ 
อบรรจุเป็น

าคม 2564 
ียรติ ช้ัน 4 
ว้และมีสิทธ์ิ



๒ 
 

23. นางสาวชาลิสา  ป่ินกุมภีร์ 
24. นางสาวปรางชนก  มหัปปานันท์ 
25. นางสาวพริ้มธิดา  จอมแปง 
26. นางสาวอุรารัตน์  สิทธิพานิช  
27. นายวชิรวิทย์  เกี๋ยงคํา  
28. นางสาวภัทรลดา  บังศรี 
29. นางสาวรุ่งฤดี  บุษบง 
30. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุข 
31. นางสาวมณฑกานต์  พาก่ํา 
32. นางสาวญาสุมินทร์ สมนาม 
33. นางสาวพลอยไพลิน  บัวเชียว  
34. นายณัฐชนน  ศรีกมล  
35. นางสาวณัฐธยาน์  มหาวัน  
36. นางสาวสุณิษา  ชาวแพะ 
37. นางสาวจารุภรณ์  เมปัญญา 
38. นางสาวบุศรา  มีมาเมิน 
39. นางสาวศิริวรรณ  มูลเมืองมา 
40. นางสาวธัญญาเรศ  คํานนท์ 
41. นายวรวิช  วงศ์พรม  
42. นางสาวสุมินตรา  บัวชัย  
43. นายอธิปธร  ชลธนัชวานิช     
44. นางสาวกัญญาณัฐ  ก้อนแก้ว  
45. นางสาวจุฑามาศ  ป่าหวาย  
46. นายพงศกานต์  สัญญเดช 
47. นางสาวปิยธิดา นวลตา 

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริสืบพงษ์สังข์) 

 ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 


