
 
 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  สังกัดฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  
และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  สำนักทะเบียนและประมวลผล 

------------------------ 
 

 ตามท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3  ตำแหน่ง  สังกัดฝ่ายรับเข้า
ศึกษาและบริหารหลักสูตร  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  ตาม
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล  ลงวันที่   2  กันยายน  2562  นั้น 
 

 บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  สำนักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

1. นายธัชชัย  ตนานุภาคย ์
2. นางสาวปภัชญา  จักรชัยสิน 
3. นางสาวพรธิชา  บุญมา 
4. นางสาวธิดา  ขำศิริรัตน์ 
5. นายอธิวัฒน์  นันตา 
6. นายนิพิฐพนธ์  บัณฑิต 
7. นายอัฑฒ์วุฒิ  อินเอ่ียม 
8. นางสาวทัศพร  จันทนานุวัฒน์กุล 
9. นางสาวกัญญาภัทร  วงษ์ถา 
10. นางสาววารุณี  ฉัตรโพธิ์สกุล 
11. นางสาวปวริศรา  บุญตันสา 
12. นายรักษ์พงษ์  บุญเรือง 
13. นางสาวศิริลักษณ์  กองสถาน 
14. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวงษา 
15. นางสาวณัฐหทัย  พิมงา 
16. นางสาวศิรินทิพย์  ใจเมือง 
17. นายธีรภัทร  กันทา 
18. นายอธิย์รัช  ธันยพัชร์สกุล 
19. นางสาวอารีญา  หน้าขาว 
20. นางสาวณัฐกานต์  ขาวละออ 
21. นางสาวธนภรณ์  อ๋องสกุล 
22. นางสาวศริิเพ็ญ  ถาวรรณา 
23. นายวิศรุต  พงษ์สนิท 
24. นายพลวัฒน์  เสตะสุหัท 
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25. นางสาวกมลฉัตร  ศรีวิชัย 
26. นางสาวจิตรานันท์  แสงศรีจันทร์ 
27. นางสาวบุญยธิดา  ธรรมศิริ 
28. นายเนติพงษ์  กันทวี 
29. นางสาวสิริมา  เล้าอติมาน 
30. นายศราวุธ  บุญมา 
31. นางสาวพิชญาภา  อุปพันธ์ 
32. นายณัฐ  รัตนพันธ์ 
33. นางสาวมลุลี  อินทะชัย 
34. นายกิตติภัต  ผ่องทอง 
35. นายธีรยุทธ์  คิ้วดวงตา 
36. นางสาวภรศศิร์  กันธาหล้า 
37. นางสาวมานิตา  อินนวน 
38. นางสาวดลพร  อ่ิมใจ 
39. นางสาวธนภรณ์  อินปั๋น 
40. นางสาวเพ็ญนภา  พลิ้วขำ 
41. นางสาวศศิประภา  มูลงาม 
42. นางสาวรสสุคนธ์  ปัญญาทิพย์ 
43. นางสาวกชนิภา  ลือเรือง 
44. นายธนพล  สุขก้อน 
45. นางสาวพิมพลอย  วีระศักดิ์ 
46. นางสาวเพราะรัก  ใจยะอุ๊ด 
47. นางสาวพิมพ์ลภัทร์  วงศ์ชมพู 
48. นางสาวณิรินทร์ญา  ทะฤาษี 
49. นายเกื้อกูล  กุสสลานุภาพ 
50. นายดนุสรณ์  อินตื้อ 
51. นางสาวปัทมาพร  ภาณุนันทน์ 
52. นางสาวอนุช  พิชัยยา 
53. นางสาวอันธิกา  วรรณโวหาร 
54. นางสาวกมลนันท์  ศรีวิชัย 
55. นายชานน  เนตรวิชัย 
56. นางสาวอารดา  จันทร์เรือง 
57. นางสาวเนตรนภา  สมปินตา 
58. นางสาววิริณ  ชัยรัต 
59. นางสาวปริยาภัทร  ยอดใจ 
60. นางสาวบุษยมาศ  บุญเทพ 
61. นางสาวปฏิภรณ์  รังทะษี 
62. นางสาวชนันท์พิชชาญ์  เมืองใจ 
63. นายพชร  เรือนจันทร์ 



 3 

64. นายสุเมธ  สุทธ ิ
65. นางสาวจมรพรรณ  วรวีระวงศ์ 
66. นางสาวทพิธัญญา  เหมประยูร 
67. นางสาวพัณณ์ชิตา  ปุริแสง 
68. นางสาวธนิษฐ์นันท์  พิมพิสาร 
69. นายธีรวัฒน์  ศรีสุรัตนากร 
70. นายพลาธิป  ศิริกาญจนโรจน์ 
71. นางสาวทรงหงษ์   สุยะหมุด 
72. นางสาวปวีณ์นุช  วุฒิเดช 
73. นางสาวทิพานัน  สละม่วง 
74. นางสาวอารียา  เฟ่ืองฟอง 
75. นางสาวนรมน  อินตา 
76. นางสาวอังวรา  เกิดผล 
77. นายปริญญา  ทาระนัด 
78. นายจักริน  สิตะหิรัญ 
79. นางสาวอรชฎา  ใจระวัง 
80. นางสาวพิชภา  จันทร์บุตร 
81. นายนนทวัชร์  ถาน้อย 
82. นางสาววีรุทัย  เดชอำนวยพร 
83. นางสาวสิริลักษณ์  วังใจ 
84. นางสาวเบญญาภา  ครอบครอง 
85. นางสาวไพลิน  บุณณสิริ 
86. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปวงก๋องตั๋น 
87. นางสาวแคทรียา  เวสเซล 
88. นางสาวสิริบงกช  ธรรมริตร์ 
89. นายพีรพล  สุวรรณชีพ 
90. นายจักรพงษ์  วิชญสกุล 
91. นางสาวสุดาลักษณ์  สังวัตถุ 
92. นางสาวปิยะภรณ์  จันทร์ยศ 
93. นางสาวฐิตาภา  ตาจา 
94. นางสาวศุทธภา  พุฒิไตร 
95. นางสาวรุจาภา  จันทโสภณโน 
96. นางสาวสิริวิมล  ประทุม 
97. นางสาวประภัสวรรณ  จิตสวา่ง 
98. นางสาวสุกัญญา  ติเจ 
99. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิประหมัน 
100. นางวิภรณ์รัตน์  ธำรงโรจนโกมล 
101. นายก้องภพ  โสมพัฒนะพงษ์ 
102. นางสาวจันทร์ฉาย  ตุ้ยแสน 
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103. นางสาวปรารถนา  จงตรอง 
104. นายฟารีฟ  วิลาชาญ 
105. นางสาวกลัยา  อุประ 
106. นางสาวณิชนันทน์  กันชะนะ 
107. นายภาณุพงศ์  ยะพะงา่ 
108. นางสาวเปล่งรัศมี  ศรีนรคุตร์ 
109. นายทรงสิทธิ์  เฉยเมล์ 
110. นายชิษณุพงศ์  หาวา 
111. นาวสาวสนธยา  พระก่ำ 
112. นางสาวโสภีธิดา  คำมา 
113. นางสาวแจ่มจิต  กิ่งก้ำ 
114. นางสาวณิชาภัทร  จรณ์รวี 
115. นางสาวเสาวพรรณ  สมวงค์ 
116. นายนราธิป  ณ นคร 
117. นางสาวปาณิสรา  เงินศรีสุข 
118. นายปิยรุจน์  ญาวิลาศ 
119. นางสาวกวีวรรณ  จันทร์หล้า 
120. นางสาวจริยาพร  สุริยะป้อ 
121. นายธนบดี  นิ่มวงษ์ 
122. นางสาวชนัญญา  ดังเด็ง 
123. นางสาวสุภาพร  มาอุ่น 
124. นางสาวอุไรพร  ช่างบรรจง 
125. นางสาวธัญวรัตม์  นาถทัย 
126. นางสาวธัญชนก  สวันส ุ
127. นางสาวศศิวิมล  มั่นเหมาะ 
128. นายศุภกิตติ์  แก้วผัด 
129. นางสาวธัญกร  ดำรงชื่นสกุล 
130. นายอฌัชานนท์  ทัศนานุพรม 
131. นางสาวอมิตรา  หน่อยศ 
132. นางสาวกรรณิการ์  อายุมั่น 
133. นางสาวนัธมล  ฟังเย็น 
134. นายสามารถ  ไก่งาม 
135. นางสาวพนาภรณ์  คุณยศยิ่ง 
136. นางสาวศศิิรา  ศรีรักษ์ 
137. นางสาวเหมวดี  กาสุริยะ 
138. นางสาวปาริฉัตร  ศรีวรรณุ 
139. นายสร้างสรรค์  ปัญโญ 
140. นางสาวอริศรา  กัลยาณวุฒิ 
141. นางสาวพิมพ์พิมล  ปักษา 
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142. นายอภิรักษ์  วงศ์พันธ์ 
143. นางสาวสุภาวรรณ  วงค์หาญ 
144. นางสาวพันทิรา  รุ่งเจริญ 
145. นางสาวอาทิตญา  ศรีกันทา 
146. นางสาวศิรนิยา  ชัยมณี 
147. นางสาววิลัญดา  สมฤทธิ์ 
148. นางสาวสรสวรรค์  ศรีระ 
149. นางสาวณภัคสุรางค์  ธนาณิศสุรางค์ 
150. นางสาววันวิสา  วงค์จินา 
151. นางสาวอุบลรัตน์  อนุใจ 
152. นางสาวจาฏุพัจน์  บุญมี 
153. นางสาวสวรรยา  อมรพงศ์รักษา 
154. นางสาวสิรภัทร  รัตนพัฒนากุล 
155. นางอัจจิพร  แก้ววิมล 
156. นายธนพนม  น่วมเจริญ 
157. นางสาวปารมี  สนิทการ 
158. นางสาวสุดารัตน์  พิสกุล 
159. นางสาวโชติรส  ทองสง่า 
160. นายเนติพงศ์  สุตานันท์ 
161. นายพงศกร  สกุลพรรณ์ 
162. นายณัฐพล  ตาเจริญเมือง 
163. นางสาวพัทธรัตน์  โคกแก้ว 
164. นางสาวนิสายชล  ศิริวาท 
165. นางสาวศรวณะ  ศุภวรญา 
166. นางสาวปัทมาพร  บวบทอง 
167. นางสาวสุวดี  นันตา 
168. นางสาวปรียาภรณ์  แสงเรือน 
169. ว่าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา  สาระต ิ
170. นายทศวรรษ  พรรษาวนัส 
171. นางสาวเขมจิรา  คำแสนศรี 
172. นายโพธิ์สันต์  วิเชยละ 
173. นางสาวศริญญา  จินดาหลวง 
174. นางสาวภัทราวรรณ  กันทาปา 
175. นายรชาทา  ศรีวิเศษ 
176. นางสาวกุลณัฐ  จริงมาก 
177. นางสาวมนต์นภา  เจ้ากลดี 
178. นางสาวสุพิชฌาย์  จางวิบูลย์ 
179. นางสาวสุวารินทร์  สังข์วรรณะ 
180. นายเฉลิมเกียรติ  แก้วสมวาง 
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181. นางสาวอัมพร  แก้วเทพ 
182. นางสาวธนัชชา  คำสม 
183. นางสาวฐิติมา  สมใจ 
184. นางสาววรันธร  ภูจีวร 
185. นางสาวอรเพ็ญ  ตันติดนุนันท์ 
186. นางสาวสถชนม์  มีนาภา 
187. นางสาวสุพิฌา  เนียมทรัพย์ 
188. นางสาวปทุมพร  ไชยชะนาญ 
189. นางสาวศศิกานต์  ภู่สวัสดิ์ 
190. นายประภากร  ทองนอก 
191. นายชนาธิป  เทียมแสน 
192. นางสาวผกาภรณ์  ไฝปวง 
193. นางสาวรุจยา  มีทองคำ 
194. นางสาวสโรชา  เรียนมั่น 
195. นายปิยะวัตร  เขื่อนแก้ว 
196. นางสาวชลพิศชา  สุนันตา 
197. นางสาวกมลชนิต  สารวุฒิพันธ์ 
198. นางสาววราภรณ์  ใจตื้อ 
199. นายมนต์ธัช  ไทยยันโต 
200. นางสาวปัญญ์ชลี  สวัสดิพฤกษา 
201. นางสาวแพรวรรณ  รายณสุข 
202. นางสาวอภิชญา  ขอสุข 
203. นางสาวชุดาพร  วิศววิสุทธิ ์
204. นางสาวสุปราณี  มณีวุฒิ 
205. นางสาวภัทรกันย์  กิติยศ 
206. นางสาวกาญจนาพร  แก้วใหม่ 
207. นางสาวจุฬาพิชญ์  กองรัตน์ 
208. นางสาวศิริกรานต์  มณีวรรณ 
209. นางสาวอุทุมพร  สมคะเณย์ 
210. นางสาวกันต์กมล  หน่อท้าว 
211. นางสาวรัชวรรณ  เลิศคำฟู 
212. นายวรพจน์  จันทราสุทธิ์ 
213. นายกัมปนาท  ชุมชอบ 
214. นายภาสวิชญ์  รุ่งเรืองวงศ์ 
215. นางสาวณัจฉรียา  สายลมเย็น 
216. นางสาวชนิสรา  ชัยชนะ 
217. นางสาวช้องนาง  ลิขิตตระการ 
218. นางสาวภัทรกมล  คูพาณิชย์ 
219. นางสาวณัฎฐา  มณีเย็น 
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220. นางสาวสุภาณี  รอดเกลี้ยง 
221. นายธนชาติ  เลิศวิราม 
222. นางสาวภัทราพร  รุ่งเรืองวงศ์ 
223. นางสาวกุลนัฐ  อินทพงษ์ 
224. นายถิรวิทย์  ทรายน้อย 
225. นางสาวจินต์จุฑา  พุ่มพวง 
226. นางสาวปิยธิดา  มะโนเรือง 
227. นายศรณ์  เวชศาสตร์ 
228. นางสาวนิศาชล  วัฒนยืนยง 
229. นางสาวทิพากร  เป้าบุญปรุง 
230. นางสาวเบญจวรรณ  ฤทธิ์เทวา 
231. นางสาวกชกร  กันทะเนตร 
232. นางสาวภรวี  พวงสุวรรณ 
233. นายธนากร  ไชยวงค ์
234. นายพสุธร  เดชชัยกุล 
235. นายคมสันต์  สอนบาลี 
236. นางสาวอิสริยาภรณ์  ประไพชาติ 
237. นางสาวธนวันต์  กนกวล ี
238. นางสาวพิมลพรรณ  ด้วงฟู 
239. นายไตรศุกร ์ ปินตาแสน 
240. นางสาวมะลิวัลย์  ฟ่ันจุมปู 
241. นางสาวโชติกา  จี้อาทิตย์ 
242. นางสาวขจรสิริ  บุญพุก 
243. นายต่อสกุล  เครือยศ 
244. นางสาวสโรชา  สรุิยะมา 
245. นางสาวนนทพร  เป็งจันทร์ 
246. นางสาวปัทมาภรณ์  เรือนจันทร์ 
247. นางสาวธนพร  ทองดี 
248. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไชยมงคล 
249. นางสาวจุฑามาศ  แก้วมา 
250. นายณัฐกิตติ ์ บุญเป็ง 
251. นางยลดา  พงศ์เกษม 
252. นางสาววัชราภรณ์  เมืองมาน้อย 
253. นายฉัตรชัย  ไฝเครือ 
254. นายสิวริศร  บุญแลน 
255. นางสาวยุวันดา  ผาทอง 
256. นายฤทธิพล  ศิวาโมกข์ 
257. นายณัฐวุฒิ  เรืองวิไลรัตน์ 
258. นายอรรถวีร์  ผาคำ 
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259. นางสาวชญาภรณ์  คำไทรแก้ว 
260. นางสาวมนฤณญา  รัตนนิมิต 
261. นางสาวพัชรพร  กาศคำสุข 
262. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณ 
263. นายสุขุมณิชพัฒธ์  อินทนันท์ 
264. นางสาวปิญชาน์  พูลเรืองเผ่า 
265. นางสาววณิชยา  วงศ์บุญมา 
266. นางสาวธิดารัตน์  ต๊ะทอง 
267. นางสาวกนกรัชต์  ทิพย์เนตร 
268. นางสาวกลิ่นร่ำ  ยานะ 
269. นางสาวกรกนิตย์  จันทร์ต๊ะ 
270. นายธนาวุฒิ  ทุมโคตร 
271. นายธนัชชนม์  ตาลป่า 
272. นางสาวศรัญญา  เกิดสุข 
273. นางสาวชลพร  ขจรบุญ 
274. นางสาววรกานต์  ถิ่นอ่วน 
275. นางสาวจิณตมลรัศ  อาคะโรจน์ 
276. นางสาวพิมพิกา  นวนจา 
277. นางสาวณัฐกฤตา  รัตนเวฬุ 
278. นางสาวพิชามญชุ์  สุเดชา 
279. นายอิสระพงษ์  ศิริตัน 
280. นางสาวจิราวรรณ  จงรักสมหวัง 
281. นายพีรพล  จิตติวงค์ 
282. นางสาวกุลสตรี  ผูกพานิช 
283. นางสาวภนิตา  สุภาคุณ 
284. นางสาวชญาณิศา  นันติแสง 
285. นางสาวลลิตา  ญี่นาง 
286. นายธัชพงศ์  เต็มป๊ก 
287. นายเรืองยศ  วัฒนศิริเดชา 
288. นายธีรภัทร  ฤทธิเดช 
289. นางสาวพรนภา  เตจาคำ 
290. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมี 
291. นายจรัลภัทร  เจนธุรกิจ 
292. นางสาวนันทิกานต์  รักษ์เผ่าสุวรรณ 
293. นายประดิษฐ์  นิลรัตน์ 
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  ในวันพุธที่  18  กันยายน  
2562  เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB 5)  สำนักทะเบียนและประมวลผล  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที่  1 – 90 ห้อง 5201 
ลำดับที่  91 – 140 ห้อง 5102 
ลำดับที่  141 – 190 ห้อง 5103 
ลำดับที่  191 – 240 ห้อง 5104 
ลำดับที่  241 – 293 ห้อง 5105 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   17  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน  บัณฑิตย์) 
                      ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 


