ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาม ประกาศคณะมนุษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ ลงวั น ที่ 24 พฤษภาคม
2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตาแหน่ง เลขที่ S4170069 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัด
ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ได้สนิ้ สุดลงแล้ว คณะกรรมการดาเนินการ
คัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จานวน
108 ราย จึงขอแจ้งรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน – เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
นายณัชพล ติง
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
นางสาววรรณวิลาศ อ้นดี
- สอบข้อเขียนความรูค้ วามสามารถทั่วไป / ความรู้
นางสาวณัฐนิช ไวสืบข่าว
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
นายคมเดช พันตรัตนากุล
 ภาษาไทย
นายชินกฤต สินสิรพิ ัฒนผล
 ภาษาอังกฤษ
นางสาววรางคณา สุกชัยเจริญพร
 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
นางสาวจารุณี สิริปัญญาวงศ์
 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
นางสาวศิริกัลยา สั่งสอน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.15 น. ณ ห้อง HB 7401 และ
นางมาลินี เขื่อนวัง
HB 7402 ชั้น 4 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
นายธวัชชัย จันทร์สังข์
- สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นางสาวบรรณฑรวรรณ สร้อยระย้า
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
นางสาวสุภารัตน์ น้อยหมอ
เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้อง HB 7301 และ
นายธนากร ไชยวงค์
HB 7302 ชั้น 3 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
นายชินสิทธิ ทับทิม
นางสาวพัทธมน วรรณดี
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นางสาวสุภาภรณ์ กุนสี
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
นางสาวกนกวรรณ อนุกูล
ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร
นางสาวชญาณ์นนิ ท์ ทองแก้ว
HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่
นายธีรภัทร ฤทธิเดช
www.human.cmu.ac.th
นางสาววรัญตรี คาฝั้น
นางชลลดา ไชยธรรม
/22. นางสาวภัทรรัตน์...
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ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์
นางสาวณัฐวดี จิตตวิง
นางสาวภัทราวรรณ รุ่งเรืองวงศ์
นางสาวกัลยกร เขตร์เสาแก้ว
นางสาวปิยะวดี บุญสมบัติ
นางสาวอรวรรณ ไชยคาปัน
นางสาวบูรณี อภิชาตพงศ์ชัย
นางสาวปวริศา อชิระธนภูมิ
นางสาวภัคณัชรัตน์ กานต์จิรศักดิ์
นางสาววรินญา ปุระเสาร์
นางสาวภัททิรา คารินทร์
นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์
นางสาวรติมา จักรวาฬ
นางสาวพิมลชญา ก้อนแก้ว
นางสาวกนกอร ศรีบุญเป็ง
นางกาญจนา จารุสิน
นางสาวปรารถนา ดวงปัญญา
นางสาววิชญา อินเขียวสาย
นายสุรชา มะตะโก
นางสาวอัญรัตน์ ธิพึง
นางสาวอภิชญา จันต๊ะรังษี
นางสาวชุติมนต์ ชัยวุฒิ
นายสุวรรณ ทองคาปัน
นางสาวมุกรวี เหรียญทอง
นางสาวนิชาต์ มูลคา
นางสาวณัฏฐยาน์ อภิธนานันท์
นางสาวนวพร ศรีสว่าง
นางสาวสุชาวดี บุญช่วย
นายศุภวิชญ์ นัยติ๊บ
นางสาวนลินวรรณ พรหมคาแดง
นางสาวสิรริ ัตน์ กงแก้ว
นางสาวรติรส สวนเขื่อน
นางสาวชนกานต์ ก้านเหลือง
นายโพธิ์สันต์ วิเชยละ

หมายเหตุ

/56. นางสาวปรียาพร...
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ชื่อ – สกุล
นางสาวปรียาพร ปันตื้อ
นายพงษ์เทพ สุรยิ ะพรหม
นางสาวญาณันต์ นิวาศะบุตร
นางสาวเอมอร พดด้วง
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล
นางสาววรรณิภา นาคจู
นางสาวภิญญดา มั่นสกุล
นางสาวมาริษา วรกุลปัญญาเลิศ
นางสาวกรรณิการ์ ชัยยา
นางสาวนรมน ไชยกันทา
นางสาวนันทพร ธุระกิจ
นางสาวสิรลิ ักษณ์ อินต๊ะประเสริฐ
นายหัสกิจ ภักดี
นางสาวกัญญารัตน์ ทะนมปิ
นางสาวนวฬส วงษ์สุเทพ
นายณัฐนนท์ หวังดี
นางสาวภาพงาม มหานนท์
นายทวีวัฒน์ ปัญญาคา
นายกวางไกร สุใจยา
นายชัยรัฐ ภัทรศิริผล
นางสลีลา สินสวาท
นายมรกต อภิวงศ์งาม
นายจักรพันธ์ บุญทา
นางสาวปาริชาติ รินสินจ้อย
นางสาววัชรีพร เรืองฤทธิ์
นางสาวทักษพร อุตโม
นางสาววลัยลักษณ์ โปธิ
นางสาวรินทร์รัตน์ ศิริรัตน์
นางสาวศศิกานต์ ศรีนรพรรณ
นายณัฐกรณ์ สมนา
นางสาวอภิวรรณ ขันใจ
นางสาวณัฐกานต์ วงปินตา
นางสาวดิษวรรณ ไชยปัญญา
นางสาวมนันญา ทาวงศ์

หมายเหตุ

/90. นางสาวชวรรณพร...
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ชื่อ – สกุล
นางสาวชวรรณพร ธิเดช
นายไกรษร ท้ายนาวา
นางสาวธัญยภรณ์ ธรรมเทศน์
นางสาวเวธกา ปิยะวงค์
นางสาวพรพิมล วงค์อินทร์
นางสาวผกามาศ ปานดิษฐ์
นายธัชพงศ์ เต็มป๊ก
นายคณวัตร ทิพย์พิทักษ์
นางสาวมัตติกา จันทร์ลือ
นายวทัญญู ทาจันทร์
นางสาวพิมกนกวรรณ สงค์แก้ว
นางสาวจันทร์จริ า พุทธิมา
นางสาวสายฝน ใจจาน
นายเอกรัฐ มัสนิท
นายนัทธพงศ์ เสนรังสี
นางสาวกัญจน์ณัชกรณ์ สุขจิตร์
นางสาวสุพรรณี ฟักทอง
นางสาวกิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์
นายจักรพันธุ์ เพ็ชรขา

หมายเหตุ

จึงประกาศให้ผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
(ลงนาม)

ประภา สุขเกษม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

