
 
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
------------------------ 

 

 ตามท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  ต าแหน่ง  สังกัดฝ่าย
ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  ตามประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล  ลงวันที่   27  กรกฎาคม  
2565  นั้น 
 

 บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  ในวันที่  19  สิงหาคม  2565  เวลา  16.30 น.  ส านักทะเบียน
และประมวลผล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
(พนักงานส่วนงาน)  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวเฉลิมพร สัณหาภิรมย์กุล 

2 นางสาวอรจิรา จุมปา 

3 นางสาวกัญพรรษสรณ์ ปิ่นรอดภิรมณ ์

4 นายณัฐพงษ ์เรือนทอง 

5 นายปกรณ ์สถิรแพทย์ 

6 นางสาวศิระประภา สงวนศิลป์ 

7 นางสาวสร้อยนภา ณ เชียงใหม ่

8 นางสาวพัชราภรณ์ อ าภา 

9 นางสาวอิสรีย์ จันทวี 

10 นางสาวขนิษฐา ต๊ะอ้าย 

11 นางสาวชนัฏชิดชนก จันนคร 

12 นางสาววรัญรัตน์ ศรีเรือน 

13 นายธนสนธ์ เด่นชาญชัย 

14 นายภัทรพงษ ์ไชยวงค์ 

15 นายวสุธาร พันธุ์อร่าม 

16 นางสาวณัฐนิชา แจงกลาง 

17 นายวันชนะ จิตตะ 

18 นายณัฐภูมิ วิริยะ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

19 นางสาวลาภิสรา เทวภูดิศ 

20 นางสาวณัฐกานต์ ชอบจิต 

21 นางสาวทักษพร สมมิตร 

22 นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย 

23 นางสาวปริชญา สัญญายอง 

24 นางสาวปาริชาติ วุฒิวงศา 

25 นางสาวชาลิสา เรือนค าปา 

26 นางสาวพัชรี เกียรติพงสา 

27 นายภูวนัย ทิพย์ค ามา 

28 นางสาวศิรภัสสร ศรีมูล 

29 นางสาวสกาวฟ้า ตั๋นค า 

30 นางสาวสิริกาญจน์ ใจเที่ยงธรรม 

31 นางสาวทิภาพร ค าอินทร์ 

32 นางสาวชิตาพัณณ์ ชัยชมภู 

33 นางสาวสุกัญญา เมืองมูล 

34 นางสาววชิราภรณ์ แก้วเนตร 

35 นางสาวสร้อยฟ้า ศรีฉ่ า 

36 นางสาวสิรินทร์ภรณ์ ค ารังษี 

37 นางสาวอุไรพร นุกูลอุดมพานิชย์ 

38 นางสาวฉัตร์สุพร ค าภีระ 

39 นายพลวรรธน์ โปทาหนัก 

40 นางสาวผ่องเพ็ญ แก้วดี 

41 นางสาวสรสวรรค์ ศรีระ 

42 นางสาวอรณิชา กันทะวงค์ 

43 นางสาวอัณชยารัศม์ิ กฤตมิกานนท์ 

44 นางสาวพิมพ์ณิภา ศิริจันทร์ 

45 นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กาวิน 

46 นางสาวจุติณัฏฐ์ เกียรติวรกุร 

47 นายธนพงศ ์วรลักษณ์ภักดี 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

48 นางจิราพร หลงปันใจ 

49 นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ 

50 นางสาวพิชญาภา เทพฟองค า 

51 นางสาวศิริพร น้อยกาญจนะ 

52 นางสาวธนชนก ปินตาปิน 

53 นางสาวผกามาศ ค าแดง 

54 นางสาวพิมพ์ลภัส ไคร้แสง 

55 นายวรเมธ ชัยมงคล 

56 นางสาวทิติยา ถาค า 

57 นางสาวสุพิชญา เนนสุทัพ 

58 นางสาวสุนิตา นุกา 

59 นางสาวณัฐริกา จุระยา 

60 นางสาวญาณิศา สีขาว 

61 นางสาวอรภิญญา ธนกฤตภิญญาดล 

62 นางสาวสินีนุช ช่างขาย 

63 นางสาววิลาสินี สินันตา 

64 นางสาวสุนารี ขันโท 

65 นางสาวพรพรรณ มูลตัน 

66 นางสาวณิชกานต์ จะวรรณา 

67 นางสาวโสรยา กันนะพันธุ์ 

68 นางสาวพิชญ์ศิริ อินต๊ะวิชัย 

69 นางสาวภคพร ปันใหม่ 

70 นางสาวนพวรรณ์ แก้ววงค์วาน 

71 นายเกื้อกูล กุสสลานุภาพ 

72 นางสาวสุรานี กันทาดง 

73 นางสาวปรมาภรณ์ ตาค ามี 

74 นายณัฐพงษ ์ฐาปกรณ์ญาณวุฒิ 

75 นางสาวปธิตา ศิริโยธา 

76 นายวชิราชา ทับแถม 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

77 นายพลากร สุรินทร์ต๊ะ 

78 นางสาวปิ่นประภา สวนดอก 

79 นางสาวกัญญาลักษณ์ กาญจนดิตถ์ 

80 นางสาวอรปรียา ขัดธิพงษ์ 

81 นางสาวศุภิสรา ใจบาน 

82 นางสาวพรทิพย์ อุ่นชาวนา 

83 นายพงษ์ โชติวชิรา 

84 นายพสิษฐ์ สุวาณิชย์กุล 

85 นางสาววริศรา นาคดี 

86 นางสาวกัญญารัตน์ สาคร 

87 นางสาววรรศิกา ยอดชมภู 

88 นางสาวดุจจิตตราภรณ์ เหียดใส 

89 นางสาวศิริประไพ กลิ่นสุวรรณ 

90 นางสาวณัฐพร วงค์โสมะ 

91 นางสาวธัญญะรัตน์ สุรกิจรุ่งโรจน์ 

92 นางสาวณปภัช วรธารารัตน ์

93 นายนนทวัฒน์ ห่านตระกูล 

94 นายจิรายุ คุณา 

95 นางสาวจตุพร เหล็กตั๋ว 

96 นางสาวตรีญาภรณ์ บุญมี 

97 นางสาวแคทลียา ชัยเสนา 

98 นางสาวศศิวิมล กล่อมมิตร 

99 นางกฤตยา แก้วฟู 

100 นางสาวเหมยพอง จินดา 

101 นางสาวอาภรณ์ แก้วนันไชย 

102 นางสาวปิยะดา ฟ้าร่วน 

103 นางสาวพัทธมน สุวรรณชาต 

104 นางสาวพิริยา วรรณาลัย 

105 นางสาวพรทิพา สุทธิศรีวรากร 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

106 นางสาวจิรัชญา ปัญโญใหญ่ 

107 นายจิเรศร์ ศรีโปธา 

108 นางสาวณัฐธิชา ตาใจ 

109 นางสาวอรทัย ไชยชนะ 

110 นางสาวเรไร ศรีหามายา 

111 นายวีระชัย วงค์ขุ่ย 

112 นางสาวภาวิตา ไชยา 

113 นายธานินทร์ เลิศสิริลดากุล 

114 นางสาวณภัทร วัฒนนาถ 

115 นางสาวศศิวิมล นามวงศ์ 

116 นางสาวรมณ ทวีเกษมสมบัติ 

117 นางสาวณัชชา ประเสริฐ 

118 นางสาวศศิกาญจน์ มหายาโน 

119 นางสาวณัฐฉรียา ชาเทพ 

120 นางสาวณิชพัท มโนสมุทร์ 

121 นางสาวบุษรินทร์ ค าอินบุตร 

122 นางสาวหฤทัย แก้ววรรณี 

123 นางสาวนวพรรษ พละเสถียร 

124 นางสาวปาริชาต เกษมสุข 

125 นางสาวกนกพร ชุมศรี 

126 นางสาวประภาภรณ์ กุลนา 

127 นางสาวปรัชญา ลังการ์พินธุ์ 

128 นางสาวนฤชล จันทูร 

129 นายจีระเกียรติ แก้วมาลัย 

130 นายชินวัตร ศรีนภาดร 

131 นางสาวพรพิมล เกลียวตัน 

132 นายอนุชิต ขัติรัตน์ 

133 นายวรัญญู วงค์อรยสกุล 

134 นางสาวฐิตาพร เดชค ารณ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

135 นางสาวณิชบล กิติปัญญา 

136 นายสุรพัฒนพงษ์ กุลธรรม 

137 นางสาวมานิตา สายสร 

138 นางสาวสิรินทร์ฐิชา ไชยวงศ ์

139 นางสาวลภัสรินทร์ หล่อไพรัตน์ 

140 นางสาวปรษร สุริยะรังษี 

141 นายรัตนกร ชัยวิรัช 

142 นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์ 

143 นางสาวนัดดานเรศวร์ เพชรสมบัติ 

144 นายสุธี ฤทธิ์ทา 

145 นายศักดินนท ์มูลค า 

146 นางสาวปภัสนานันทน์ รักษ์นุกูล 

147 นางสาวศิรินทรา สิธิดง 

148 นางสาวจิตตินันท์ รังษี 

149 นางสาวอภิสรา นอศรี 

150 นายดนัย โยนยิ่ง 

151 นางสาวอ าไพ บุญญาสิริภัทร 

152 นางสาวสุวิมล ดรุณพันธ์ 

153 นางสาววิลาสินี ข่ายสุวรรณ ์

154 นายณัฐ รัตนพันธ์ 

155 นางสาวอุสนา ก๋าทอง 

156 นางสาววาสนา แก้วเทพ 

157 นางสาวขวัญพัฒน์ จิราเจริญรัตน์ 

158 นายพัฒนสิน อุนจะน า 

159 นางสาวณวภรณ์ แสงบุญเรือง 

160 นางสาวณัฐพร สิทธิปัญญา 

161 นางสาวศตพร ค าบุญเกิด 

162 นางสาวอมรรัตน์ แก้วแสน 

163 นางสาวชนากานต์ สิทธิกุล 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

164 นายคเชน ศรีวิชัย 

165 นางมนทีน ีมั่งคั่ง 

166 นางสาวธันยธรณ์ เอ้ือเฟ้ือ 

167 นางสาวศตนรร ชุณวงษ์ 

168 นางสาวอ่ิมบุญ ศักดาศรี 

169 นางสาวกานต์สินี ตังควิเวชกุล 

170 นายณภพ กาญจนวงศ์ชัย 

171 นางสาวธิติสุดา ธิมาวรฉัตร 

172 นางสาวกรจิรา ศรีโสภาพิมาน 

173 นายฤทธิชัย เจริญด้วยฤทธิ์ 

174 นางสาวฉัตราภรณ์ พิเคราะห์งาน 

175 นางสาวนภัสกรณ์ เอ่ียมพิพิธภักด ี

176 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ เสาร์แก้ว 

177 นางสาวฐิติมา ยะใจ 

178 นายธนกร วงค์เจริญกิจ 

179 นายชัยณรงค ์รัตนกันทา 

180 นางสาวปัณณรัตน์ กาวิล 

181 นางสาวกุลธิดา บัวค าปัน 

182 นางสาวปริยากร วิภาษา 

183 นายเอกพล สะอาดเอ่ียม 

184 นางสาวชนชญา อินทรัตน์ 

185 นางสาวนริศรา สุใจ 

186 นางสาวภัสร์สุชา เชียงแรง 

187 นางสาวพรรณภรณ์ สุนทราภรณ์ 

188 นางสาวพิชญา สุมาลัย 

189 นายชนชน หนักแน่น 

190 นายอติวิชญ์ ยาโน 
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  ในวันพุธที ่  24  สิงหาคม  
2565  เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)  ชั้น  2  ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 – 90  ห้อง RB 5201   
ล าดับที่ 91 - 140 ห้อง RB 5208 
ล าดับที่ 141 – 190  ห้อง RB 5209 
 
ทั้งนี ้  เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขอให้ผู้เข้าสอบ

คัดเลือกฯ ทุกท่าน  ส่งผลการตรวจ ATK ก่อนการทดสอบ  (ตรวจและส่งผลในวันที่  23  สิงหาคม  2565
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 21.00 น.)  ส่งมายัง Line Application กลุ่ม open chat  ตาม  QR Code  ดังแนบ  
โดยเขียนหมายเลขท่ีประจ าตัวผู้เข้าสอบตามประกาศข้างต้น  ชื่อของผู้เข้าสอบ  และวันเวลาที่ตรวจลงบนชุด
ตรวจ ATK  และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมการสอบคัดเลือก   โดยผูท้ี่ไม่ส่งผลการตรวจ 
ATK ภายในเวลาที่ก าหนดจะไมม่ีสิทธเิข้ารับการทดสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   22    สงิหาคม   พ.ศ. 2565 

 
 
 
      (อาจารย์ ดร.รณชัย  ปรารถนาผล) 
            รักษาการแทนรองผู้อ านวยการส านักฯ 

        รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 


