
 

 
 
 
 
 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน  

สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
--------------------------- 

 
ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 สิงหาคม       

2564 เรื่ อง การรับสมัครบุ คคลเพ่ื อคัดเลื อกเป็ นพนั กงาน สั งกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 6 อัตรา นั้น 

 

บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับลักษณะ
งานของอุทยานฯ และมสีิทธิ์สอบข้อเขียนพร้อมสอบสัมภาษณ ์ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ (ดังเอกสารแนบ ๑) 
๒.  ต าแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี (ดังเอกสารแนบ ๒) 
๓.  ต าแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี (ดังเอกสารแนบ 3) 
 
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบยืนยันการเข้าสอบผ่าน QR Code ท้ายประกาศนี้ เพ่ืออุทยานฯ จักได้

จัดเตรียมสถานที่สอบให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19 และน าบัตรประจ าตัวประชาชน 
หลักฐานการสมัครงานมาในวันสอบ ทั้งนี้ อุทยานฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม ๒๕64 ภายในเวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์อุทยานฯ (www.step.cmu.ac.th ในหมวด
ข่าวรับสมัครงาน)  

                 ประกาศ ณ วันที ่15 กันยายน ๒๕64  
 
             
 
                 

              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ) 
         ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

 

 

 
 

http://www.step.cmu.ac.th/


 

 

 
 
 
 
   
 
 

                                                      
 

 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 1 เกษมศักดิ์  สุขเกษม 
1. ตรรกะ 2 จีรพันธ์  ยอดทองเลิศ 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 3 จุฑามาศ  เรือนแก้ว 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 4 ชัยวัลย์  ตันสุหัช 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 5 ธนศิลป์  แจ้ปัญญา 
 6 ธรรม์ธร เครือธง 
 7 ธันยบูรณ์  ศรีนวลอ้าย 
 8 ธัญญาลักษณ์ ปัญญา 
 9 นพินดา  ปัญญาบุญ 
 10 นราธิป  รุ่งระวี 
 11 นิศารัตน์  แสงเทียนหยด 
 12 ประภัสสร  เรืองณรงค์ 
 13 ปัฐมาภรณ์ ภักด ี
 14 ปัทมา  สุริยานรากร 
 15 ร่มฉัตร  มาไกล 
 16 วิชญพงศ์  เท่าตนั 
 17 ศศิประภา  อยู่ยงค์ 
 18 ศินีลักษณ์  ญะเมืองมอญ 
 19 ศิริลักษณ์  เกิดศิริ 
 20 สัมพันธุ์  ญาณะเครื่อง 
 21 สิรภพ โขงสนั่น 
 22 สุดารัตน์  มูลเมือง 
 23 สุมิตรา  ปัญญาแก้ว 
 24 สุธีรัตน์  ศุภกุลวัฒนา 
 25 อภิสรา  เอียดเจริญ 
 26 อัมรินทร์  ซึ้งหฤทัย 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนบริหำรจัดกำรโรงงำนต้นแบบเทคโนโลยี 
วันพุธที่ 29 กันยำยน 2564 เวลำ 08.30-12.00 น. 

ณ โถง C-D ชัน้ 1 อำคำร C-D 
อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

***หำกท่ำนเข้ำสอบหลังเวลำ 09.00 น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้*** 

เอกสารแนบ 2 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สอบสัมภำษณ์ ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
เวลา 13.00-13.08 น. 1 เกษมศักดิ์  สุขเกษม 
เวลา 13.08-13.16 น. 2 จีรพันธ์  ยอดทองเลิศ 
เวลา 13.16-13.24 น. 3 จุฑามาศ  เรือนแก้ว 
เวลา 13.24-13.32 น. 4 ชัยวัลย์  ตันสุหัช 
เวลา 13.32-13.40 น. 5 ธนศิลป์  แจ้ปัญญา 
เวลา 13.40-13.48 น. 6 ธรรม์ธร เครือธง 
เวลา 13.48-13.56 น. 7 ธันยบูรณ์  ศรีนวลอ้าย 
เวลา 13.56-14.04 น. 8 ธัญญาลักษณ์ ปัญญา 
เวลา 14.04-14.12 น. 9 นพินดา  ปัญญาบุญ 
เวลา 14.12-14.20 น. 10 นราธิป  รุ่งระวี 
เวลา 14.20-14.28 น. 11 นิศารัตน์  แสงเทียนหยด 
เวลา 14.28-14.36 น. 12 ประภัสสร  เรืองณรงค์ 
เวลา 14.36-14.44 น.  13 ปัฐมาภรณ์ ภักด ี
เวลา 14.44-14.52 น. 14 ปัทมา  สุริยานรากร 
เวลา 14.52-15.00 น. 15 ร่มฉัตร  มาไกล 
เวลา 15.00-15.08 น. 16 วิชญพงศ์  เท่าตนั 
เวลา 15.08-15.16 น. 17 ศศิประภา  อยู่ยงค์ 
เวลา 15.16-15.24 น. 18 ศินีลักษณ์  ญะเมืองมอญ 
เวลา 15.24-15.32 น. 19 ศิริลักษณ์  เกิดศิริ 
เวลา 15.32-15.40 น. 20 สัมพันธุ์  ญาณะเครื่อง 
เวลา 15.40-15.48 น. 21 สิรภพ โขงสนั่น 
เวลา 15.48-15.56 น. 22 สุดารัตน์  มูลเมือง 
เวลา 15.56-16.04 น. 23 สุมิตรา  ปัญญาแก้ว 
เวลา 16.04-16.12 น. 24 สุธีรัตน์  ศุภกุลวัฒนา 
เวลา 16.12-16.20 น. 25 อภิสรา  เอียดเจริญ 
เวลา 16.20-16.28 น. 26 อัมรินทร์  ซึ้งหฤทัย 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนบริหำรจัดกำรโรงงำนต้นแบบเทคโนโลยี 
วันพุธที่ 29 กันยำยน 2564 เวลำ 13.00-17.00 น. 

ณ โถง C-D ชั้น 1 อำคำร C-D 
อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

***หำกท่ำนเข้ำสอบหลังเวลำ 13.30 น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้*** 
อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง วันที่ เวลำ สถำนที ่

พนักงานพัสดุ 28 กันยายน 2564 08.00-17.00 น. 
โถง C-D 

อาคารอ านวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 

พนักงานบริหารจัดการโรงงาน
ต้นแบบเทคโนโลยี 

29 กันยายน 2564 08.00-17.00 น. 
โถง C-D 

อาคารอ านวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 

ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
โรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี 

29 กันยายน 2564 08.00-17.00 น. 
โถง C-D 

อาคารอ านวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 

ก าหนดการสอบ 
รอบสอง 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ 
 

 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
           
           
           
           
           
           
         
            
            
            
            
            
            
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สถำนที่สอบ 
อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (STeP) 

 อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนกำรยืนยันตัวตนในกำรสอบ 

ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยในวันอังคำรที่ 21 กันยำยน 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 
หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้  

 
 

แสกน 
QR Code ผ่าน 

Line application 
 

ขั้นตอนที่ 1 

 

ยืนยันตัวตนผ่าน 
Line application 

ขั้นตอนที่ 2 

โดยการถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนดังภาพ 
1. ให้เห็นเต็มใบหน้า 
2. บัตรประชาชนต้องไม่บังใบหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
3. ต้องไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า 
4. ไม่ใส่ที่คาดผมหรือเครื่องประดับบนศีรษะ 
5. รูปต้องชัดเจนให้เห็นตัวอักษรบนบัตรประชาชน 
6. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งรูปผ่าน Line application 


