
                 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

 
ตาม ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 กันยายน 2561  เรื่อง 

รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ต าแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ S4170037 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 
ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา นั้น   
 บัดนี้  การเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว  คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จ านวน 70 ราย 
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน – เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้   
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
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นางสาวนุวตรัย  ใจยอด 

นางสาวสัญญา  ศิริพานิช 

นางสาวจิราพร  ต๊ะเสน 

นายนัทธพงศ์  เสนรังสี 
นางสาวพัทธนันท์  ทรัพย์สมพงษ์ 
นางสาวจิราพร  กองมณี 

นายโชติวัฒน์  สีเสน 
นางสาวปิยาภรณ์  ทายะติ 
นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า 

นางณภัทรารัตน์  วงศ์สาโรจน์ 
นางสาวรสสุคนธ์  ดีข า 

นางสาวนิตยา  โนจา 

นางสาวชิดชนก  ชูสกุลนิติสินธ์ 
นางสาวเขมณัฏฐ์  จันทร์ขาว 

นายธนวัฒน์  นิลสวุรรณ 

นางสาวณัฏฐริกา  หมอกเมฆ 

นายณฐกร  ภักดี 
นายนฤมิต  นิจรมย์ 
นางสาวอ าภา  นิมมานพิภักดิ์ 
นางสาวอัญชลี  ชัยวรรณ ์

นางสาวเรณุกา  กันทะเนตร 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  
-    สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point)  
       เวลา 09.00 - ๑2.0๐ น.  ณ ห้อง HB 7301 และ  
       HB 7302 ชั้น 3 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร ์
  -    สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถท่ัวไป / ความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
          ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ 
           ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
          ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ      
          เวลา 13.30 - ๑6.30 น.  ณ ห้อง HB 7305  ชั้น 3 

อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์  
    
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
  -    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์        
       ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป  ชั้น ๑   
       อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้

ที่  www.human.cmu.ac.th 

 
             /22. นางสาวสุธนี..... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

นางสาวสุธนี  เมืองมูล 

นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว 

นางสาวนภัสนันท์  นันไชย 

นางสาวศิญากาญจน์  ค าพลอย 

นางสาวนภัสสร  ฝั้นจักสาย 

นางสาววรรณา  เรือนแก้ว 

นายทัศน์พล  อ่อนศรี 
นางสาวณภัทรธมนต์  เมืองมา 

นางสาวรุ่งทิวา  เขียวอัศวะ 

นายสุรชัย  ชัยวงศ์ 
นางสาวณัฐลิน  นันต๊ะเสน 

นางสาวธีราภรณ์  ค าใจเที่ยง 

นายธีรวุฒิ  พรหมเผ่า 

นางสาวสุดารัตน์  บุญศรี 
นางสาวพิมพ์พรรณ  ใจใส 

นางสาวอัมศิรินทร์  ค าขาด 

นางสาวศศิวิมล  ซุ้นสวัสดิ์ 
นางสาวศิริรัตน์  ข่ายสุวรรณ 

นายธนกฤต  พลานุวัติการ 

นายพงษ์เทพ  สุริยะพรหม 

นางสาวภคพร  ปันใหม่ 
นางสาวพัชรี  มีทองค า 

นางสาวธัญนันท์  ราชภัณฑ์ 

นางสาวพัชรญดา  ข าประเสริฐ 

นางสาวกชกร  ไชยชมภู 
นางสาวภนิดา  คุณธนะ  
นายกฤตชนะ  ค าปวน 

นางสาวนวรัตน์  นิธิสวุรรณรักษา 

นางสาวจิราภรณ์  สมร่าง 

นางสาวสุพิชชา  ปัญญาวงค์ 
นางสาวกิตติยา  ยอดปัญญา 

นางสาวมนัญญา  ค าลอย 

นางสาวกาญดาวศรี  กิ่งฉ่าย 

นางสาวภิชญา  พุฒมาเล 

 

 
      /56. นางสาวณิชาพร..... 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
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นางสาวณิชาพร  โปธาค า 

นางสาวนคนันทินี  ประกิตธรรังษี 
นายกตตน์  ปินทะยา 

นางสาววรรณิสา  สุวรรณโกศล 

นางสาวณัฐนันท์  ละเลี่ยม 

นายชัยรัฐ  ภัทรศิริผล 

นายอวิรุทธ์  เศวตศุภลักษณ์ 
นางสาวกรรฏิมา  เมฆอากาศ 

นางสาวพรทนา  ปันศิริ 
นางสาววาสนา  มูลอิ่น 

นางสาวสิริวิมล  เส่มือแม่ 
นายเสกสรร  ดู่สอน 

นายมรกต  อภิวงศ์งาม 

นายสุรวัฒน์  นันต๊ะ 

นายเอกวิทย์   เมฆประยูร 

 

 
จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ  ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ   ณ   วันที่    16    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 
    (ลงนาม)            ประภา    สุขเกษม 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา    สุขเกษม) 
           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

 


