
   

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

 
ตาม ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง 

รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ต าแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ S4170038 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) จ านวน ๑ อัตรา นั้น     
 บัดนี้ การเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จ านวน 70 ราย จึงขอแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน – เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้   
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
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นางสาวหทัยวัลย์   อินจันทร์  
นายกัมปนาท   ขุนวรรณ์ 
นางสาวณัฐนิชา   แดนมะตาม 
นางสาวณัฐรัชต์   บุญฟู 
นายธิติพงค ์  แก้วกันทะ 
นางสาวภานุมาส   ก๋องใจ 
นายตรรก   ศิริวรรณ 
นางสาวทิชา   หวังวานิช 
นางสาวทรรศน์มน   แสนพุทธ 
นายวศิน   วรรณศรี 
นางสาวธัญนันท์   มานะ 
นายยสินธร   จารณะ 
นางสาวสุกัญญา   สิงห์ประเสริฐ 
นายอธิวัฒน์   ธนาชนะชัยวงศ ์
นายชลธาร   อูปอินทร์ 
นายณัฐวุฒิ   จันโจ้ก 
นางสาวแสงรุ้ง   สาทประเสริฐ 
นางสาวจุฑารัตน์   วงค์วัฒนา 
นางสาววรันธร   ภูจีวร 
นายปิยนันท์   จันทวี 
นายพรเลิศ   ชุตินธรางค์กูล 
นางสาวณัฐพิชญ์ญาณ์   แสงจันทร์ 
นางสาวชนกนันท์   หมวกทอง 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 เวลา 09.00 – 09.30 น. วิชาความรู้เกี่ยวกับงาน 
   สารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ (20 คะแนน)  
 เวลา 09.30 – 10.30 น. วิชาความรู้เกี่ยวกับงาน 
   ทางด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนา 
   คุณภาพนักศึกษา (30 คะแนน)  
 เวลา 10.30 – 12.00 น. วิชาการเขียนโครงการ 
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์  
   (50 คะแนน)  
 เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ 
   โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
   และโปรแกรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (จัดท าโปสเตอร ์
   แผ่นพับ งานเอกสารกราฟฟิค ฯลฯ) (100 คะแนน)  
  หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.- 

1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงทะเบียนเข้าสอบที่ 
https://cmu.to/S4170038  ภายในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2564  เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่จะใช้ใน
การสอบต่อไป โดยให้กรอกชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
และอีเมล์ ของผู้เข้าสอบ ส าหรับรองรับการสอบ
ผ่านระบบ Microsoft  form  

2. ให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียม notebook หรืออุปกรณ์
สื่อสารออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้ application zoom ได้  
(https://cmu-th.zoom.us/j/5222945733) 

3. ให้ผู้เข้าสอบท าการสอบบนระบบ online  ของ 
Microsoft  form ซึ่งจะสามารถเปิดลิงค์ข้อสอบได้
ตามวัน- เวลา ที่ก าหนดข้างต้น โดยลิงค์ข้อสอบจะ
อยู่ในกลุ่มไลน์ที่ทางคณะก าหนด 

                    /24. นายณัฐนนท์...    

https://cmu.to/S4170038
https://cmu-th.zoom.us/j/5222945733
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นายณัฐนนท์   พรมไฉไล 
นางสาวพิมพ์ณิภา   ศิริจันทร์ 
นางสาวชนินทร   ดาวแสง 
นางนิลาวัลย์   อินทวงค์ 
นายจรยุทธ   พงค์ตาลูน 
นายธนวัฒน์   อินชมภ ู
นางสาวญาสุมินทร์   ภูวิชัย 
นางสาวเนติกาญจน์   เต๋ชะรัก 
นางสาวชนิภรณ์   มาสุข 
นางสาวพรทิพย์   โป๊ะโดย 
นางสาวชุณห์พิทาน   ชุ่มฝน 
นางสาวปิยธิดา   บุญพารอด 
นายจารุวัฒน์   สืบวันดี 
นายสิทธิพงษ์   กองสุข 
นางสาวเอมิกา  คลอวุฒิอนันต์ 
นายสุรัตน์      นากวิไล 
นางสาวโชติกา   พรหมค า 
นางสาวนิสายชล   ศิริวาท 
นางสาวจันทกานต์   เสนอุโมงค์ 
นางสาวศิรินญา   สุวรรณโค 
นางสาวสริยา   ก าลูนเวสารัช 
นายองอาจ   ผิวมั่นกิจ 
นายอนุพงษ์   วงษ์ลุน 
นางสาวจิรกิตติ์   เกสรบัวทอง 
นายณัฐพล   กันจะสิน 
นายวิภูษณะ   ณะใจบุตร 
นางสาวจิตรลดา   ค าภิระแปง 
นายชาญณรงค์   ไชยลังกา 
นายพัชระ   จินะแก้ว 
นายวริทธิ์   ยามาโมะโตะ 
นางสาวอัจฉราภรณ์   เจริญสุข 
นายณัฐวุฒิ   ศรียะพันธ์ 
นายธนันณัฐ   ฤทธิพรเลิศรักษ์ 
นางสาววริษา   ธนโสภณศิริ 
นางสาวน้ ามนต์   สุวรรณชาติ 
นางสาววิรฐา   ใจจันทร์ 
นางสาวภัทราพร   คันธรักษ์ 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
  -    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์        
       ที่ www.human.cmu.ac.th 
เกณฑ์การตัดสิน : 1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับ

คะแนนสอบข้อเขียนรวมกันทุกวิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบ
ปฏิบัติฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

                       2. ผู้เข้าสอบท่ีมีผลคะแนนสอบ
ข้อเขียน และสอบปฏิบัติรวมกัน
สูงสุดใน 10 อันดับแรกจะเป็นผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   

                      3. หากผู้เข้าสอบที่มีคะแนนรวมสูงสุด
ในล าดับถัดไปจาก 10 อันดับแรก 
เท่ากับล าดับที่ 10 จะเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

                       4.ให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เป็นที่สิ้นสุด     

 

 
      /61. นางสาวอรณัชชา...    

 

http://www.human.cmu.ac.th/
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ  
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นางสาวอรณัชชา   ทองเจิม 
นางสาวกมลรัตน์   วิรัชลาภ 
นางสาวจิราวรรณ   จงรักสมหวัง 
นางสาวนัยเนตร   ขาวงาม 
นายจิตทิวัตถ์   สุขเกษม 
นายกษิดิศ   มณียศ 
นายพิมพ์พีรชยา   สุวรรณวงศ์ 
นางสาวสาวิตรี   กันจูยะ 
นายคชรัตน์   อุ่นกาศ 
นางสาวภัคธีมา   อยู่เย็น 

 

 
จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ  ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ   ณ   วันที่    8    พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี   จันทร์ส่อง)  
                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 


