
คณะศิลปศาสตร

รหัสตําแหนง 641042  จํานวน 1 อัตรา  เลขที่อัตรา 6410109

ลําดับ เลขประจําตัวผูสอบ ชื่อ - สกุล เวลาสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

1 641042001 วาที่รอยตรีกิตติศักดิ์  เมฆปน 09.00 - 09.10 น. พลศึกษา

รหัสตําแหนง 641035  จํานวน 1 อัตรา  เลขที่อัตรา 6010105

ลําดับ เลขประจําตัวผูสอบ ชื่อ - สกุล เวลาสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

2 641035001 นายทวีวัฒน  อินรีย 09.15 - 09.25 น. ภาษาอังกฤษ

3 641035002 นายปติตุล  ชวนะชิต 09.26 - 09.35 น. ภาษาอังกฤษ

4 641035003 นางสาวธันยาภัทร  สรอยสุวรรณ 09.36 - 09.45 น. ภาษาอังกฤษ

รหัสตําแหนง 641040  จํานวน 1 อัตรา  เลขที่อัตรา 6410107

ลําดับ เลขประจําตัวผูสอบ ชื่อ - สกุล เวลาสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

5 641040001 นายณัฐณกรณ  คําแฝง 09.55 - 10.05 น. จิตวิทยา

6 641040002 นางสาววรญา  สรอยทอง 10.06 - 10.15 น. จิตวิทยา

7 641040003 นายทศพล  เชิดชัยภูมิ 10.16 - 10.25 น. จิตวิทยา

8 641040004 นางสาววราภรณ  หนูสมตน 10.26 - 10.35 น. จิตวิทยา

9 641040005 นายกฤตติพัฒน  ชื่นพิทยาวุฒิ 10.36 - 10.45 น. จิตวิทยา

รหัสตําแหนง 641036  จํานวน 1 อัตรา  เลขที่อัตรา 6410102

ลําดับ เลขประจําตัวผูสอบ ชื่อ - สกุล เวลาสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

10 641036001 นายรุงรดิศ  เมืองลือ 10.55 - 11.05 น. การจัดการการโรงแรม

11 641036002 นางสาวจีณัสมา  ศรีหิรัญ 11.06 - 11.15 น. การจัดการการโรงแรม

12 641036003 นายจิรชัย  หมื่นฤทธิ์ 11.16 - 11.25 น. การจัดการการโรงแรม

13 641036004 นางสาวลิลลาลี  ศิริวิไลเลิศอนันต 11.26 - 11.35 น. การจัดการการโรงแรม

14 641036005 นายมานะศิลป  ศรทนงค 11.36 - 11.45 น. การจัดการการโรงแรม

รหัสตําแหนง 641039  จํานวน 2 อัตรา  เลขที่อัตรา 6410105, 6410106

ลําดับ เลขประจําตัวผูสอบ ชื่อ - สกุล เวลาสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

15 641039001 นายสุรศักดิ์  โจถาวร 13.15 - 13.25 น. สังคมสิ่งแวดลอม

16 641039006 นางสาวศิริพร  พลทํา 13.26 - 13.35 น. สังคมสิ่งแวดลอม

17 641039012 นางสาวศุภนาถ  เห็นสวาง 13.36 - 13.45 น. สังคมสิ่งแวดลอม

18 641039002 นายดนัยกันต  จงเฟองปริญญา 13.46 - 13.55 น. รัฐศาสตร

19 641039003 นางสาวสิริมาส  หมื่นสาย 13.56 - 14.05 น. รัฐศาสตร

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2564

ณ คณะศิลปศาสตร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 9 ชั้น มทร.ธัญบุรี



รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2564

ณ คณะศิลปศาสตร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 9 ชั้น มทร.ธัญบุรี

20 641039004 นายเชาวฤทธิ์  เชาวแสงรัตน 14.06 - 14.15 น. รัฐศาสตร

21 641039005 นายชัยมงคล  สุพรมอินทร 14.16 - 14.25 น. รัฐศาสตร

22 641039007 นายวีรชาติ  ภักดี 14.26 - 14.35 น. รัฐศาสตร

23 641039008 นายกิตชัยยกุลย  อินทรแกว 14.36 - 14.45 น. รัฐศาสตร

24 641039009 นางสาววรารัตน  วัฒนชโนบล 14.46 - 14.55 น. รัฐศาสตร

25 641039010 นางสาวชุฏิณัณ  มุงการนา 14.56 - 15.05 น. รัฐศาสตร

26 641039011 นายสิปปภาส  โรจนวสุธร 15.10 - 15.20 น. รัฐศาสตร

27 641039013 นายดนัยกฤต  อินทุฤทธิ์ 15.21 - 15.30 น. รัฐศาสตร

28 641039014 นายไตรมาศ  พูลผล 15.31 - 15.40 น. รัฐศาสตร

29 641039015 นายนรรธพงศ  ใครเครือ 15.41 - 15.50 น. รัฐศาสตร

30 641039016 วาที่รอยตรีชนาคัลภกันยกร  พันธหวาทันกร 15.51 - 16.00 น. รัฐศาสตร

31 641039017 นายวุฒิชัย  แพงแกว 16.01 - 16.10 น. รัฐศาสตร

32 641039018 รศ.ดร.วรรณวิภา  ไตลังคะ 16.11 - 16.20 น. รัฐศาสตร

33 641039019 นายสมบัติ  เหสกุล 16.21 - 16.30 น รัฐศาสตร

หมายเหตุ : ใหผูเขารับการสัมภาษณมาถึงสถานที่สอบสัมภาษณกอนเวลาสัมภาษณ 30 นาที 

              หากผูเขาการสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์


	เวลาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

