ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บัญชี จำนวน 1 อัตรา
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขที่ประจำตัวสอบ
6501001
6501002
6501003
6501004
6501005
6501006
6501007
6501008
6501009
6501010
6501011
6501012
6501013
6501014
6501015
6501016

ชื่อ-สกุล
ชัญญานุช บุญนำ
นราธร แก้วสุวรรณ
ณัฐนิชา ยงสุวรรณ
อัญญรัศมิ์ ไชยยาส้าว
สัตตบุษย์ นันทะชัย
ปรียาภรณ์ ชมภูนุช
จีรพร สิทธิราษฎร์
ประภาสร จินะตา
วุฒิชัย จีนแก้ว
ลลิตา สิงห์หา
พิมพ์รพัฒน์ ขัติยะ
ชลลดา วงค์ตาน้อย
เขมจิรา สะสวย
อภิญญา คงสม
นิภาวัล อยู่สุข
พัชนี แซ่เห่อ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6501017
6501018
6501019
6501020
6501021
6501022
6501023
6501024
6501025
6501026
6501027
6501028
6501029
6501030
6501031

ณิชาภัทร เรือนศรี
นัฏภาวี กัลยาณี
เยาวลักษณ์ แก้วคำจันทร์
แสงจันทร์ ตาจ่อ
สินีนารถ ดวงจันทร์
สุภาวดี ขาวแดง
วิชชุดา กิ่งแก้ว
สิทธินี เชื้อเมืองพาน
วรวลัญช์ มหาพรประเสริฐ
ศิริลักษณ์ จันทะคุณ
บุญญาพร สำราญ
สายสุนี ศรีวิชัย
นริศรา วงษ์เมฆ
วรางคณา สุขมี
ณัฐพล ศรีอันยู้

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลาและสถานที่
และวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ข้อเขียน และการใช้โปรแกรม Excel
ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ
หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบทุกท่านให้เตรียมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน๊ตบุ๊คมาเข้าสอบด้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2665ทาง
เว็บไซต์
http://www.spp.cmu.ac.th

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ สถาบั น นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สถาบันนโยบายสาธารณะ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทาง
เว็บไซต์ http://www.spp.cmu.ac.th
4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
4.3 ต้ อ งนำบั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รที ่ ท างราชการออกให้ ไ ปในวั น ประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.4 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.5 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที
4.6 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้
4.7 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศมา ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ)
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ

