
             

ประกาศคณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง   แจงรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 

 
ตาม ประกาศคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับ

สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ตําแหนงพนักงาน
ปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ S4170006 อัตราคาจางเดือนละ 20,250 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะ
มนุษยศาสตร (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาภาษาตะวันออก) จํานวน ๑ อัตรา นั้น    
 บัดนี้ การเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกฯ ไดสิ้นสุดลงแลว คณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวามีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จํานวน 106 ราย จึง
ขอแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ พรอมวัน – เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี ้  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
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นายอัษฎาวุธ สุนันตา
นางสาวธนัชชา โตวัฒนนิมิต
นางสาวชนิภรณ  มาสุข 
นางสาวศศิธร สอาดเอ่ียม 
นางสาววิลัญดา สมฤทธิ์ 
นางสาวอันติกา ชนชนะชัย 
นายนันทพงศ ทาทอง 
นายสุภัทร รอดชะเอม 
นางสาวศรัญญา จิรจัตภักดี 
นางสาวเกศรา คํากันธา 
นางสาวกุลชาสรณ    สูสุข 
นางสาวบุษบา รัตนภมรสุข 
นางสาวสุทธิดา พรรณเรืองรอง 
นายปฐว ี     ตะวิจัง 
นายเจษฎา   พูลสิน 
นางสาวนริศรา สุใจ 
นางสาวกฤติยาณ ี  เขื่อนแกว 
นางสาวอาภาภรณ  ศรีโพธิ์เจริญ 
นางสาวอิสยาห  สินไพรวัน 
นายอินทร กะยะ 
นายมหิทธิศักดิ์ โฉมศรี 
นางสาวพัชรินทร   สมบุญ 
นางสาวศิริมาศ ธรรมยา 
นางไอญาดา ปารค 

วันที่ 13 มกราคม 2564 
- สอบขอเขียนความรูความสามารถทั่วไป / ความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง เวลา 09.00 – 12.00 น.  
     ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 
       เวลา 09.00 – 10.00 น. 
     ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       เวลา 10.00 – 11.00 น. 

          ความรูความสามารถในการสรุปความ 
              เวลา 11.00 – 12.00 น.                       

- สอบปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  
เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น.    

หมายเหตุ : ใหผูเขาสอบดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้.- 
1. ใหผูเขาสอบทุกคนลงทะเบียนเขาสอบท่ี 

https://cmu.to/S4170006  ภายในวันที่ 12 
มกราคม 2564 เพื่อเขารวมกลุมไลนที่จะใชในการ
สอบตอไป โดยใหกรอกชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพท และ
อีเมล ของผูเขาสอบ สําหรับรองรับการสอบผาน
ระบบ Microsoft  form  

2. ใหผูเขาสอบจัดเตรียม notebook หรืออุปกรณ
สื่อสารออนไลนท่ีสามารถเขาใช application 
zoom ได 

3. ใหผูเขาสอบทําการสอบบนระบบ online  ของ 
Microsoft  form ซึ่งจะสามารถเปดลิงคขอสอบได
ตามวัน- เวลา ที่กําหนดขางตน โดยลิงคขอสอบจะ
อยูในกลุมไลนที่ทางคณะกําหนด 
 

             /25. นางสาวสุชาดา... 



- 2   – 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
  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 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

นางสาวสุชาดา อินทรสาลี 
นางสาวอังคณา เชียงสุ 
นายเอกภพ ประสมพล 
นางสาวชญานิศ วงครัตน 
นางสาวณิชชา โฆสิตธนเมธา 
นางสาวมณฑา อนวันนา 
นางสาวธันยพร สถิตรัมย 
นางสาวกฤติยา วงไพวรรณ 
นายธนาธิวัฒน ขัติยะ 
นายจรยุทธ พงคตาลูน 
นางสาววริศรา เชาวยุทธ 
นางสาววิลาวัลย  จําปาไหล 
นางสาวอานุษรา  สูงลอย 
นางสาวสุวรรณา  ขุนทิพยสมบัติ 
นางสาวมะลิวัลย  ฝนจุมป ู
นายอภิวัฒน จันทรเที่ยง 
นางสาวกัญญาวีร    สุตะโคตร 
นางสาวอุทุมพร แดนดอกเอ้ือง 
นางสาวปทมาศ วิชัยศิริมงคล 
นางสาวดมิสา ชอท 
นายณัฐพงศ รักษโสภา 
นายณธกร โกมินทร 
นางสาวปาจรีย ปุณวัฒน 
นางสาววรัญญา สุทธวาสน 
นางสาวไพลิน บุณณสิริ 
นางสาวกาญจนรัตน   แสนอินทร 
นางสาวรัญชิดา จิตตพุฒวงศ 
นางสาวฮิเดโกะ มิซูโน 
นางสาวภนิตา สุภาคุณ 
นางสาวอภิญญา ศรีเงนิยวง 
นางสาวภัควลัญชญ   ทวีอภิรดีชัย 
นายเศรษฐพงศ ศรีเมฒารัตน 
นายกานตพิชชา สุขสันตหิรัญ 
นางสาวชญาภัส คงยืน 
นางสาวตติยา สมตัว 
นางสาววรนุช สงวนสิน 
นางสาวณพรรณดา  หงษเวียงจันทร 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
      -    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ        
           ไดท่ี  www.human.cmu.ac.th   
เกณฑการตัดสิน : 1. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองไดรับ

คะแนนสอบขอเขียนรวมกันทุกวิชา
ไมนอยกวารอยละ 60 และสอบ
ปฏิบัติฯ ไมนอยกวารอยละ 60   

                       2. ผูเขาสอบท่ีมีผลคะแนนสอบ
ขอเขียน และสอบปฏิบัติรวมกัน
สูงสุดใน 10 อนัดับแรกจะเปนผูมี
สิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ   

                      3. หากผูเขาสอบที่มีคะแนนรวมสูงสุด
ในลําดับถดัไปจาก 10 อันดับแรก 
เทากับลําดับที่ 10 จะเปนผูมีสิทธิ์
เขารับการสอบสัมภาษณดวย 

                       4.ใหการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เปนที่สิ้นสุด     

               

/62. นางสาวบุญลักษณ... 
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นางสาวบุญลักษณ  ศรีวิชัย 
นางสาวพัศภรณ เมืองแกว 
นางสาวณัฏฐา มณีเย็น 
นายศกัดินนท โยทองยศ 
นางสาวพิชญา โนจา 
นางสาวชยุตรา ปานา 
นางสาวอารีรัตน  สืบใจ 
นางสาวเครือวัลย  ไชยวงศ 
นางสาววันทนีย คุณาชีวะ 
นายภาณุพัธ ชาตตระกูล 
นางสาวอัญชริกา  ไชยคาํวัง 
นางสาวพัชชาภรณ   จิโน 
นางสาวพัฒนณริศา  พิชัยเบญจสุข 
นางสาวศุลีพร คําบัวตอง 
นางสาววิรกันต นันตา 
นางสาวยูกิ สุกีโมโต 
นายคณารัช ปฤชาบุตร 
นางสาวสุทธิ์สินี ใจตะเมา 
นางสาวพิมพตะวัน  ศรีเมือง 
นางสาวกนกวรรณ  แซยะ 
นางสาวชญานิษฐ   กอนกลีบ 
นางสาวพรจรัส ดีทอง 
นางสาววีรวรรณ โหราวรรณ 
นางสาวชลธิชา สิงหไตรภพ 
นางสาวกนิษฐา ภาคยัง 
นางสาววนิศรา หนูตอ 
นางสาววราพร ใจพล 
นางสาวพรชนก สุทาตัน 
นางมนทกานต ปานทับทิม 
นางสาวอมลมณี จิรกิจไพศาล 
นายอนุพงษ วงษลุน 
นางสาวกนกวรรณ   อนุกุล 
นางสาวสนธยา พระก่ํา 
นางสาวอภิชญา  ทองสุข 
นายณัฐภัสสร ประยูรชวย 
นางสาวอรระวี   ชุมใจ 

 

/98. นางสาวอาทิตยา ... 
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นางสาวอาทิตยา   มารัตน 
นายกฤตชนะ   คําปวน 

นายศภุวิชญ   ลีนานุวัฒน 
นางสาวชนันทพิชชาญ   เมืองใจ 

นางสาวรัชนี   ภาดา 

นางสาวนารีรัตน   ไชยวัง 

นางสาวฉัฐมภรณ  โช 

นางสาวทัณฑิกา   ตันกุรานันท 
นางสาวเกวลิน   สุดใจ 

 

 
จึงประกาศใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ  ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ   ณ   วันที่    8    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 
   
 

 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวี  จันทรสอง) 

             คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
 


