
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             
 

ประกาศส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า สายปฏิบัติการ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน   
------------------------------ 

 

 ตามที่ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า สายปฏิบัติการ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ E090012 
สังกัดฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 
15 มกราคม 2564 นั้น  
 

 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารประกอบการ
สมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้.- 

 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน จ านวน 65 ราย  
 

หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล 
1 นายวชิรวิทย์ ไทยอ่อน 
2 นางสาวสรัญธร สุทะนะ 
3 นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย 
4 นางสาวญาดา วุฒิยศ 
5 นางสาวโสธิดา คูประเสริฐ 
6 นายพีรพล สุวรรณชีพ 
7 นายนิพิฐพนธ์  แก้วมั่น  
8 นางสาวณัฐริกา วัฒนยืนยง 
9 นางสาวอารีรัตน์ วุฒิกุล 
10 นางสาวจิรประภา บัวเผื่อน 
11 นางสาวพินทิภา วิสัยพรม 
12 นายนครินทร์ พูลศิลป์ 
13 นายภาณุพงศ์  ดาวรัตนหงษ์ 
14 นางสาวนภัสวรรณ สรรสวาสดิ์ 
15 นางสาววรัทยา เอนันรัตน์ 
16 นายปรชญา หาญสุข 
17 นางสาวชนนิฎา ไทรอัมพร 
18 นางสาวพรปวีณ์ พันธวัฒน์ 



หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล 
19 นายธนวัฒน์ พรหมวิมานรัตน์ 
20 นางสาวสรสวรรค์ ศรีระ 
21 นางสาวนัทธมน สนธิกุล 
22 นางสาวกนิษฐา เตียวประยุสกุล 
23 นายอธิวัฒน์ คงสินสุขไพศาล 
24 นายเตชัส พรมตา 
25 นางสาวสุชัญญา เววา 
26 นายสหสรรค์ บุญเลา 
27 นายสหศิลป์ บุญเลา 
28 นางสาวแคทรียา แก้วตาติ๊บ 
29 นางสาวนิศาชล กงวงษา 
30 นายพลวัชร ลีละวัฒนากูล 
31 นางสาวชไมพร มาลากุนต๊ะ  
32 นางสาวปานรวี กระจ่างแก้ว 
33 นางสาวสุดาภรณ์ วงศ์ญาติ  
34 นางสาววิมล อุดมมหาไพร  
35 นายธนพล เกตุบุญเรือง  
36 นางสาวกรรณิการ์ ทิพย์เดโช  
37 นางสาวเพียรทิพย์ สินจ้าง 
38 นางสาวศศิตาภรณ์ อิสระภาพ 
39 นางสาวประภารัตน์ มูลมาวัน 
40 นายกานต์พิชชา สุขสันต์หิรัญ 
41 นางสาวณัฐริกา จันที 
42 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิประหมัน 
43 นางสาวธัญญพร โกฎธิ 
44 นายสราวุธ โลห่์ตระกูล 
45 นายบารมีน วงษ์เตียวตระกูล 
46 นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ 
47 นางสาวสุธินี ส่งศรีเกต ุ
48 นางสาวมยุรี สายด้วง  
49 นางสาวมนันญา ทาวงศ์ 
50 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฑิฆัมพร ค าภิระ  
51 นางสาวณัฎฐ์วรัตถ์ รัตนกิจ  



หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล 
52 นายณัฐนันท์ อินถา  
53 นายชนากร บุตรทะสัก 
54 นายนราวุฑ ฝั้นเตียม 
55 นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ 
56 นางสาวชนิดาภา คงธนาเวช 
57 นางสาวสุทธิดา หลวงโตน 
58 นายธนวัฒน์ มณี 
59 นายพงศกานต์ สัญญเดช 
60 นางสาวขนิษฐา บุญใหญ่  
61 นางสาวฉันทพิชญา แก้วสาร 
62 นางสาวจิรพรรณ อินต๊ะทา  
63 นางสาวทักษพร จันทาพูน 
64 นางสาวกิวรรณ ด้วงทอง 
65 นายสุทธิพงษ์ ค าสุวรรณ์  

 

           2. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะท าการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
ดังนี้.-  
  

รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ การประกาศผลสอบ 

ส่วนที่ 1 การสอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
เวลา 09.00–12.00 น. 
1.1 ทดสอบความรู้เชิงตัวเลข การค านวณ 

และสถิต ิ(30 คะแนน)  
สอบเวลา 09.00-09.50 น. 

1.2 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ในการ ใช้
ภาษาอังกฤษ (30 คะแนน) 
สอบเวลา 10.00-10.50 น. 

1.3 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการสรุป
ความ (40 คะแนน) 
สอบเวลา 11.00-12.00 น. 

หมายเลขประจ าตัวสอบที่ 1-40 
 สอบ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 
 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และ www.eqd.cmu.ac.th 
 

หมายเลขประจ าตัวสอบที่ 41-65 
สอบ ณ ห้องสัมมนำ ชั้น 2  

อำคำร 40 ปี คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

*ผู้สมัครที่พ านักหรือปฏิบัติงานใน
จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
ตามประกาศของ ศบค.ที่ได้รับการ
ติดต่อจากส านักฯแล้ว จะได้รับแจ้ง
แนวทางการเข้าสอบผ่านทางอีเมล์
ที่ท่านใช้สมัครงาน 

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   
เวลา 08.45-12.00 น.   

 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และ www.eqd.cmu.ac.th 
 



 

 หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ออกโดยรัฐ 
หากผู้เข้าสอบคนใดไม่น าบัตรดังกล่าวมาแสดงในวันสอบจะตัดสิทธิ์การสอบทันที  

3. การประกาศผลสอบ 
    ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ์ ให้ทราบ ในวันจันทร์ที่  1 กุมภาพันธ์  2564 ณ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทาง  
www.eqd.cmu.ac.th   

 

   จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้มาท าการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  
 

    ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
                                                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงค า) 

                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                                                ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

 


