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ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  สังกัดหน่วยพัสดุ  และยานพาหนะ  งานบริหารทั่วไป  สำนักงานสำนัก 
------------------------ 

 ตามท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  สังกัดหน่วยพัสดุ  และยานพาหนะ  งานบริหารทั่วไป  
สำนักงานสำนัก  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ตามประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล   ลงวันที่  9  กรกฎาคม   
พ.ศ. 2563  นั้น 
 

 บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  สำนักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 
1 นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง 
2 นางสาวนันท์นภัส ตันพฤทธิอนันต์ 
3 นายธีรศักดิ์ หลวงสา 
4 นางสาวณัฐกานต์ ยาสมุทร 
5 นางสาวนริศรา สุใจ 
6 นายอภิชัย นาต๊ะ 
7 นางสาวน้ำทิพย์ ทิพย์คำมา 
8 นางสาวธิติสุดา ธิมาวรฉัตร 
9 นายกันตพงศ์ พรามโต 
10 นางสาวณัฐวีกานต์ วงษ์ดิษ 
11 นางสาวพิชชานันท์ เขม้นดี 
12 นางสาวมยุรี เซ่งเฮ่อ 
13 นางสาวธมลวรรณ ปัญญาศร ี
14 นายพิสิษฐ์ มาลาศรี 
15 นายอนุรักษ์ แก้วคำมา 
16 นายวชิรนนท์ จินาราช 
17 นางสาวศศิวิมล โปตะการักษ์ 
18 นางสาวลลิตา แสนสี 
19 นางสาวกุลณัฐ บุญแก้ว 
20 นางสาวธีราภรณ์ มณีวรรณ 
21 นางสาวพัชชาภรณ์ จิโน 
22 นางสาวภัทราพร คันธรักษ์ 
23 นางสาวชญาน์นันท์ เจียมจิตร 
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24 นางสาวนพัชกร โปร่งสุยา 
25 นายณัฐภัสสร์ ประยูรช่วย 
26 นางสาวศิถี ทองธาระ 
27 นางสาวชนันท์พิชชาญ์ เมืองใจ 
28 นายณัฐภูมิ บุญกว้าง 
29 นายอภิวัฒน์ จันทร์เที่ยง 
30 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วงศ์สถาพรชัย 
31 นางสาวศิรดารัตน์ ขอดแก้ว 
32 นายวรพงษ์ อุเทน 
33 นางสาว เพ็ญพักตร์ พงษ์แต้ 
34 นายปิยพล แก้วมงคล 
35 นางสาวธัญชนิต เลื่อนเจริญ 
36 นางสาวปิยทิพย์ รูปดี 
37 นางสาวชุลีพร เป็นแผ่น 
38 นางสาวจุติณัฏฐ์ นิลทิตย์ 
39 นางสาวอัจฉรา หาญฤทธิ์ 
40 นางสาวนราทิพย์ ทิศโหล 
41 นายณัฐกรณ์ รักสัตย์ 
42 นางสาวปณิธี ศรีสุวรรณนพกุล 
43 นางสาวพิมพ์ใจ ไชยวรรณ 
44 นางสาววิไลรักษ์ ไวรักษ์ 
45 นางสาวนิสายชล ศิริวาท 
46 นางสาวณัฐชา ชุ่มใจ 
47 นางสาววาสนา มูลอิ่น 
48 นางสาวจิรัตน์ดา จีนย้าย 
49 นางสาวณัชชา ปิงเมือง 
50 นายวิษณุพงษ์ ทารีราช 
51 นางสาววรางคณา ธุระพ่อค้า 
52 นายนภัสร์นันท์ บุญแก้ว 
53 นางสาวณัฐนรี นันต๊ะแก้ว 
54 นางสาวนวรัตน์ กิตติวินิชนันท์ 
55 นางสาวมณีวรรณ ขะเร่แฮ 
56 นายอนุดิษ ดิษกร 
57 นายณัฐนันท์ พูนเพ่ิม 
58 นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย 
59 นางสาวภาชฎา สันติสุขวนา 
60 นางสาวอุรัสยา พัวธนาโชคชัย 
61 นายวิชชากร รักษ์สังข์ศิริคุป 
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62 นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง 
63 นางสาวภัคสิชา หน่อคำ 
64 นายญาณะวรุตม์ ศิริโชติภูวดล 
65 นางสาวปุณฑริกา วงศ์วัชรวิทย์ 
66 นางสาวรุจาภา จันทโสภณโน 
67 นายโสฬส ดวงเกิด 
68 นางสาวหทัยภัทร อ่อนสุ่น 
69 นางสาวณัฐกรานต์ สอนเอ่ียม 
70 นายธรรมพัฒน์ ตาอินทร์ 
71 นายกิตติชัย เอกตะ 
72 นางสาวพนิดา มาลีการุณกิจ 
73 นายดนุพล โพธิ์เกตุ 
74 นายณัฐวุฒิ พรมมาจา 
75 นางสาวภูริชญา มัดคาน 
76 นางสาวมัทชนก สิงห์ลอ 
77 นายกฤตานน กันตีวงศ์ 
78 นางสาวพัชรา เชียงแขก 
79 นางสาวสุวภัทส์ ปรีเปรม 
80 นายศุภาณัฐ รัตนวรพันธุ์ 
81 นางสาวณัฎฐนี บุญธรรม 
82 นางสาวภัทราภรณ์ ดำมินเศษ 
83 นางสาวเบญจวรรณ บุญเรือง 
84 นางสาวสุดารัตน์ บัวถา 
85 นางสาวกฤติยา โอสถานนท์ 
86 นางสาวพิญชา โนจา 
87 นางสาวเภารีณา ปวงจักร์ทา 
88 นางสาวธนารีย์ บัวอำไพ 
89 นางสาวธีราภรณ์ คำใจเที่ยง 
90 นางสาวกาญจนา หลักแหลม 
91 นางสาวกัญพรรษสรณ์ ปิ่นรอดภิรมณ ์
92 นางสาวเวธนี ศรีบุญม ี
93 นางสาวลลิตา จิตเมตตาบริสุทธิ์ 
94 นางสาวนฤมล สีหะอำไพ 
95 นางสาวชัฎอนงค์ ไชยวุฒิ 
96 นางสาวศรินรัตน์ วงค์ชัยขันธ์ 
97 นายวรปรัชญ์ แฮรี 
98 นายสหัสภัทร์ นิราราช 
99 นางสาวณัฐธิชา ปัญญา 
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100 นายวิทวัส ผ่านการ 
101 นางสาวณัฐชยา ไสกาง 
102 นายบริภัทร แก้วใส 
103 นางสาวกันยาวีร์ วีระกุล 
104 นางสาวจิราพร อินตาพรหม 
105 นางสาววทัญญุตา ปาระมี 
106 นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนประเสริฐ 
107 นางสาวอรจิรา จุมปา 
108 นางสาวกรรณ ลีวริศกุล 
109 นางสาวชนนันท์ แก้วโพธิ์ 
110 นางสาวลัลน์ลลิต ปิยะสิงห์ 
111 นายรณชัย สุคำหน้อย 
112 นางสาวภูษณิศา กังวานวงศา 
113 นายชลธาร อูปอินทร์ 
114 นางสาวเปรมกมล ใจปัญญา 
115 นายวีระยุทธ ธนะสมบัติ 
116 นางสาวธิดารัตน์ พรหมเมตจิต 
117 นางสาวธัญลักษณ์ กองชนะ 
118 นางสาวโสภีธิดา คำมา 
119 นางสาวจิราภรณ์ สมร่าง 
120 นางสาววิชุดา วงค์สุตา 
121 นางสาวกันต์ณพัช ขัดกันทะ 
122 นายฐิติพงศ ์ภาพติ๊บ 
123 นางสาววารัตดา จันทประยูร 
124 นางสาวทัศนีย์ เมืองคำ 
125 นายปาณัท สินสุวรรณ์ 
126 นายภาณุพันธ์ แก้วภูสี 
127 นายถิรายุ อินทร์แปลง 
128 นางสาวณหทัย มหาเทพ 
129 นายภาณุวัฒน์ แสนวงษ ์
130 นางสาวภัทรกร นากาจิม่า 
131 นางสาวธันยพร ป้อมแก้ว 
132 นางสาวธิดาวรรณ ใจหมั้น 
133 นายภัณฑณพัศม์ อินทจักร์ 
134 นางสาวภารดี นนทมิตร 
135 นางสาวคีตา หิรัญพฤกษ์ 
136 นางสาวภาสินี เชิงด ี
137 นายนัฐวัฒน์ อัมพรพิสิฏฐ์ 
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138 นางสาวณัชชารีย์ คงสินสุขไพศาล 
139 นางสาวพิมลพัชร ยะหมื่น 
140 นางสาววศินี สีตาบุตร 
141 นายวรรณศิลป์ ชาวคำเขต 
142 นายธนานัตถ์ สลีวงศ ์
143 นายวิเนต วงศ์ใหญ่ 
144 นางสาวสาวิตรี ต๊ะกันทา 
145 นางสาวพิมพ์ผกา โกลาเพ็ง 
146 นางสาวกีรติญา สาระพงษ์ 
147 นางสาวณัฐธิชา ภิญโญ 
148 นางสาวธัญญลักษณ์ ชิดโคกกรวด 
149 นางสาวชุติมา ตาบุญโล๊ะ 
150 นางสาวมฤษฎา คุณยศยิ่ง 
151 นางสาวมานิตา เนตรพรม 
152 นางสาวกัณฐิกา ปัญญาละ 
153 นางสาวอิสยาห์ สินไพรวัน 
154 นางสาวณฐานุช อินทรโชติ 
155 นายอาบูบากา ดอสะ 
156 นางสาวกนกวรรณ เครื่องคำ 
157 นางสาววิไลภรณ์ มาแก้ว 
158 นางสาวธาริกา กุมมารกาศ 
159 นางสาวอภิญญา กันสิทธิ์ 
160 นางสาวพฤกษาชาติ อินทะจักร 
161 นายพิทักษ์ชน เฉยชู 
162 นายกฤษณนันท์ ปัญญาวงค์ 
163 นางสาวรัตติกา ดีอ่ินคำ 
164 นางสาวพัชรา พระคุณอนันต์ 
165 นายกิตติพงศ์ มาชัยยะ 
166 นายกัมพล เมฆอากาศ 
167 นางสาวณัฐฤดี ก๋าคำ 
168 นางสาววริศรา ยืนยง 
169 นางสาวดนิตา ไชยเศรษฐ 
170 นางสาววราภรณ์ กันทาวัน 
171 นายสมโภชน์ เติงเค 
172 นางสาวจารุวรรณ สิงห์ลอ 
173 นางสาวปวีณา วงศ์โสม 
174 นางสาวญานุมาศ ปัญญา 
175 นางสาววีรวรรณ โหราวรรณ์ 
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176 นางสาวพัสวี เทพมณี 
177 นายวิทวัส นันธ ิ
178 นางสาวบุษยมาส สุภาบัว 
179 นายศรัณย์ ไชยเทียน 
180 นางสาวกฤติยา สละม่วง 
181 นายธัชพล สินพรมมา 
182 นายพลวริศปกรณ์ สุทธิคีรี 
183 นางสาวกฤติยา ชัยปัน 
184 นางสาวนางสาวณัฐธิดา เนียมลิ้ม 
185 นางสาวฉันทพิชญา สุธรรม 
186 นายกีรติพล เอ่ียมละออ 
187 นายศุภกร ดาษดาคำ 
188 นายอนุพงษ์ วงษ์ลุน 
189 นางสาวภรศศิร์ กันธาหล้า 
190 นางสาวปิยธิดา หว่างไพบูลย์ 
191 นางสาวนิธิปรียา สมบุตร 
192 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ์อาจเอ่ียม 
193 นางสาวพจนารถ สุมาลัย 
194 นายณัฐกรณ์ จันทร์หอม 
195 นางสาวรัตนาภรณ์ เตจา 
196 นางสาวชญานิน มาปินตา 
197 นายธนัท เสนาธรรม 
198 นางสาวญาณัจฉรา โยธาวุธ 
199 นางสาวปิณฑิรา วลีธนาพันธ์ 
200 นายอดิสร สีคำดี 
201 นางสาวสุภมาส ใจคำ 
202 นางสาวอาทิมา ไทยหย่า 
203 นายรจกร จิรานุกรม 
204 นางสาวน้ำฝน ใจวงศ ์
205 นางสาวสิริกัญญา นวเลิศ 
206 นางสาวณัฐวรา อินแนน 
207 นายทศพร กุยปวง 
208 นายกรวิชญ์ ยิ้มแย้ม 
209 นางสาวมนฤทัย พ่ึงตรัยรัตน์ 
210 นางสาวพรรณวิสาข์ วงศ์แก้ว 
211 นายมงคลศักดิ์ สิทธิวงค์ 
212 นายพงษ์ศักดิ์ วรรณสอน 
213 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทุ่งสาม 
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214 นางสาวนภัสวรรณ ปัญญาน่าน 
215 นางรัชฎากร ยาย่อ 
216 นายกฤชนพัต คล้ายวงศ์ 
217 นางสาวพรทิพา สุรินทร์คำ 
218 นายสุรชา มะตะโก 
219 นายจิรภัทร กะวัง 
220 นางสาวอรณัชชา ทองเจิม 
221 นางสาวนรรัตน์ จงพัฒน์ 
222 นายรัฐกร เจริญธง 
223 นายกฤษณะ แจ้งประจักษ์ 
224 นางสาวโสภาวรรณ เชื้อเมืองพาน 
225 นางสาวกุลรัศมิ์ อนันต์ภัควัต 
226 นางสาววิลาสิณี เอ้ืองกิตติกุล 
227 นางสาวพรจรัส ดีทอง 
228 นางสาวสุทธิพร มูลภิชัย 
229 นางสาวพิชญาวัณย์ พริบไหว 
230 นางสาวพัทธมน ปันจุติ 
231 นายชนะชนม์ ศรีวิชัย 
232 นายธนวัฒน์ พิลึก 
233 นางสาวณาตยา ศรีโพธา 
234 นางสาวศศิธร คงเนียม 
235 นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช ์
236 นางสาวนันธนันท์ เจียมตระกูล 
237 นางสาวอิงอร ขันตยาภรณ์ 
238 นางสาวกชกร พรมมา 
239 นางสาวณัฐทิชา บุญประเสริฐ 
240 นางสาวไพลิน บุณณสิริ 
241 นางสาวดลยา ลักษณะโยธิน 
242 นางสาวรัชตารี ลาพิงค์ 
243 นางสาวญาสุมินทร์ สมนาม 
244 นางสาวขวัญชีวา ณ ลำปาง 
245 นางสาวพนิตนันท์ แจ่มจันทร์ 
246 นางสาวนัฐพร องค์การ 
247 นางสาวนภัสพร อ่ำพันธุ์ 
248 นางสาวทัศนีพรรณ แก้วก้อ 
249 นางสาวทัตพิชา กลเรียน 
250 นายปิยะพงษ์ ปันพรม 
251 นางสาวสุทธิฉัตร์ ใจคำ 
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252 นายทวีวัฒน์ ชัยชนะ 
253 นางสาวบุญญาดา วงศ์บุญมั่น 
254 นางสาวพิชญาภา สิงห์หน้อย 
255 นางสาวจิราพร โพธิศาสตร์ 
256 นางสาวดวงใจ มีสวรรค์ 
257 นางสาวศศิธร ศรีสุขเอม 
258 นางสาวณัฐกฤตา อินทร์ก้อนวงค์ 
259 นางสาววิชยา มีอัฐมั่น 
260 นางสาวณัฐพิมล ไพยารมณ์ 
261 นายพีรวัส ซี 
262 นางสาวเบญจา พรรณพะงา 
263 นางสาวกมลพรรณ มูลแม่กุ้ง 
264 นางสาวกนกวรรณ แซ่ยะ 
265 นางสาวสิรินทร์รัตน์ เรือนมูล 
266 นางสาวโสภิดา ดีล้อม 
267 นายผ่านฟ้า สมเกตุ 
268 นางสาวศิริเพ็ญ ถาวรรณา 
269 นายณาศิส คงแก้ว 
270 นายธนดล ศรีธิชัย 
271 นางสาวไพรินทร์ ใจแก้ว 
272 นางสาวณัฐนรี วิบูลย ์
273 นางนันทนา สองจิตร์ 
274 นายธเนศพล ส่งศิลป์วิบูลย์ 
275 นางสาวพชรนันท์ สุกรัตน์ 
276 นางสาวรุ่งลาวรรณ ศรีมูล 
277 นายนิธิบดินทร์ เป็งแก้ว 
278 นางสาวเกศินี เทพกันไชย 
279 นางสาวสุชัญญา ลอก๊ะ 
280 นางสาวสุธิมา กลีบใบ 
281 นางสาววรนุช วงศ์ประเสริฐ 
282 นางสาวศิริกัญญา กล้าแข็ง 
283 นายธีรวัชร ผัดวัน 
284 นางสาวกชามาศ เมืองมานิตย์ 
285 นางสาวเจตนิพิฐ คำภิโล 
286 นางสาวมธุรวี คำอินบุตร 
287 นางสาววีรดา ต๊ะเรือน 
288 นางสาวขวัญกนก แสงศรีจันทร์ 
289 นางสาวณภัทรธมนต์ เมืองมา 
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290 นายภูมิรัฐ ศิริผัด 
291 นางสาวศิริประไพ กลิ่นสุวรรณ 
292 นางสาวอรวรรณ นามวงศ์ 
293 นางสาวนงนุช เที่ยงธรรม 
294 นางสาวอมินตรา งามไตรไร 
295 นายเกียรติศักดิ์ หลวงไผ่ 
296 นางสาวสาวิตรี ตันติวรางคณา 
297 นางสาวยูกิ สุกีโมโต 
298 นายธัชชัย ตนทนุภาคย ์
299 นางสาวเบญญาภา บุญมาสร้อย 
300 นายอภิชาติ เมืองคำ 
301 นางสาวปุณณ์ณิษฐา ขันทะสอน 
302 นางสาวกัลยา อะโนสัก 
303 นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ 
304 นายจิรัฐพล มโนตา 
305 นางสาวชรินรัตน์ พันธ์สวัสดิ ์
306 นางสาวเพียงไพลิน มาลีสะท้าน 
307 นางสาวขวัญไพร รำพึงคิด 
308 นางสาวบุษบา บุญชวน 
309 นายจีระเกียรติ แก้วมาลัย 
310 นางสาวจิรัชญา วงค์แสนคำ 
311 นางสาวชนิกานต์ คำไทย 
312 นางสาวสิริกานต์ เหล็กแปง 
313 นายนิธิ ศิริโภคขจร 
314 นายวิชธวินท์ ศรีสังวาลย ์
315 นางสาวณัฐกานต์ นามคำ 
316 นายกัษมนณัฎฐ์ มาน้อย 
317 นางสาวศุภสุตา เริงนิสัย 
318 นางสาวธนภรณ์ ฉัตรเงิน 
319 นางสาวมนพัทธ์ จรัสแสงสำราญ 
320 นางสาวธนพร เขื่อนแก้ว 
321 นางสาวนิธิพร เรืองยศ 
322 นายชนะศักดิ์ สุนทร 
323 นายสุทธิพงษ์ เก้งสุข 
324 นางสาวจุฑามาศ ประกาย 
325 นางสาวอธิชา แซ่ม่ัน 
326 นายปิยะพงษ์ มณีขัติย์ 
327 นายนายคเณศ จันทร์นิยม 
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328 นางสาวดาริกา ศรีวุฒิ 
329 นางสาวภาณุมาส จันทร์หอม 
330 นางสาวโศภิต สัจจปัญญาพิทักษ์ 
331 นางสาวนิตยา แก้วมาดี 
332 นางสาวศิริณณ์รัษ ทิพย์อักษร 
333 นางสาวพรรณิดา เป็งใจ 
334 นางสาวศตพร คำบุญเกิด 
335 นางสาวภรณี สรรพศรี 
336 นายพัศกร ศิรินทร์วงษ์ 
337 นายศิระ วงศ์โชติวิริยกิจ 
338 นายนรพลธรณ์ มาแจ่ม 
339 นางสาวกรรณิการ์ นาห้วย 
340 นายธีรเมธ สกุลโกศล 
341 นางสาวศิริวรรณ สร้อยเสนา 
342 นายทศพล ศรีนุช 
343 นายคณารัช ปฤชาบุตร 
344 นางสาวสุทธิกานต์ รอดรัศมี 
345 นางสาวบุญฑริกา ภู่ภัทรทิรากูล 
346 นางสาวชญาภา ลิ้มพาณิชย์ 
347 นายธนบดี กางบุญเรือง 
348 นางสาวกรรณิการ์ แก้วอาภัย 
349 นายธีระวัฒน์ โปธิคำ 
350 นางสาววีณา บารมี 
351 นายอันน์ อัลภาชน์ เมืองศรี 
352 นางสาวรสรินทร์ มณีโชติ 
353 นายนรินทร์ สิงห์สุวรรณ์ 
354 นางสาวรพีพรรณ กะนะลัย 
355 นางสาวกัลยรัตน์ ผัดผ่อง 
356 นายชวพล วิสุทธิโช 
357 นายธุวานนท์ จันทร์งาม 
358 นางสาวกาญจนา ขุ่ยอาภัย 
359 นางสาวกนกวรรณ รุ่งรังษี 
360 นายรัฐกรณ์ ทาศรี 
361 นางสาวเมธินี กันปวน 
362 นางสาวชนกนันท์ อุปพันธ์ 
363 นายอำนาจ พุฒิธำรง 
364 นางสาวธัญญลักษณ์ สันธินาค 
365 นางวันทนีย์ ชะนะญาติ 
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366 นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล 
367 นางสาวเมธิญา กมล 
368 นายณัฐวุฒิ ศรียะพันธ์ 
369 นางสาวลักษิกา จิตรใจ 
370 นางสาวดวงพร ติ๊บใจ 
371 นางสาวจีราพา มโนเจริญ 
372 นายชนาธิป จันทร์บาง 
373 นางสาวชวิศา เชียงน้อย 
374 นางสาวฉัตรฐิกานต์ เบ้าทอง 
375 นายเกริกฤติกร ก๋าวิโล 
376 นางสาวรัตน์ลาวัณย์ หิริโอ 
377 นางสาวชลิสรา ยานะกุล 
378 นางสาวนุชจริยา ปามูล 
379 นายธเนศร์ พุกกานนท์ 
380 นางสาวปารียา พรมละอองวัน 
381 นางสาวลักษิกา บุญยัง 
382 นางสาวฐิติณัจยา เอ่ียมละออ 
383 นางสาววระภัทร แมตหก 
384 นางสาวธนวรรณ ไคร้วงษ์ 
385 นายทศพล จาวสถาพร 
386 นายพิมุขพล อาจหาญศรี 
387 นางสาวสุนิตา เครือทะนุ 
388 นางสาวณัฐกมล ทามูล 
389 นายธัญพิทักษ์ ธัญหล้า 
390 นายโชติวิทย์ สุภา 
391 นางสาววรรณนภา เพ็งภาค 
392 นายอรรภถพล วินทะไชย 
393 นางสาวธัญลักษณ์ เนตยากร 
394 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ สืบเพ็ง 
395 นางสาวกาญจนา ดารังษี 
396 นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีคุณ 
397 นางสาวธนัชชา คำสม 
398 นางสาวชนิภรณ์ มาสุข 
399 นางสาวคุณัญญา นันไชย 
400 นางสาวชนิดา ยะสม 
401 นางสาวณัฏฐ์นรี ทำสวย 
402 นายพิสิษฐ์ บุญยงค์ 
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่  2  กันยายน  
2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB5)  สำนักทะเบียนและประมวลผล  
ดังนี้ 

ลำดับที่  1 – 100  ห้อง  5101 
ลำดับที่  101 – 200  ห้อง  5201 
ลำดับที่  201 – 300  ห้อง  5301 
ลำดับที่  301 – 402  ห้อง  5401 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
    
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน  บัณฑิตย์) 
                  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 


