
 

 
 
 
 
 

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 
  

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 1 กชกร  พรมมา 
1. ตรรกะ 2 กนกวรรณ  ณ เชียงใหม่ 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 3 กนกวรรณ  ทะนันชัย 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 4 กรกนก  สิริวรการณ์ 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 5 กฤติกา ตาลธิ 
 6 กัญญารัตน์  ไชยวงศ์สาย 
 7 เกรียงไกร  สายเกษม 
 8 ขัตติยา ล้านแปง 
 9 คเชน  ชัยชนะ 
 10 คณิศรา  ติยาภรณ์ชัย 
 11 จตุรงค์ บัวเงา 
 12 จันทร์จิรา  แก้วเมืองมูล 
 13 เจตนิพิฐ ค าภิโล 
 14 เจนจิรา  ใจชมภู 
 15 ฉันทพิชญา  สุธรรม 
 16 ชญานี โถนาค 
 17 ชนิษฐา  ลือชา 
 18 ชมพูนุช  ปะทะมะเทศ 
 19 ชมพูนุช  รัตนถาวรกุล 
 20 ชมพูนุท วุฒิมา 
 21 ชยากาญจน์  จันทร์ไชย 
 22 ชวัลลักษณ์  เรืองศรี 
 23 ชุติมา โฉมอินทรีย์ 
 24 ฐิตินันท์  แก้วค า 
 25 ฐิรชญาฑ์  ศิริมาแสงทักษ์ษิณ 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 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 1 



 

 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 26 ณัชชา เกษพานิช 
1. ตรรกะ 27 ณัชฐานันท์  โนกะมิ 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 28 ณัฏฐปยุต  แย้มวงษ์ 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 29 ณัฐชยา เถาถวิล 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 30 ณัฐนรี ด ารงเลาหพันธ์ 
 31 ณัฐพงษ์  สายเครื่อง 
 32 ณัฐภรณ์  ณ เชียงใหม่ 
 33 ณัฐวดี สมใจมาก 
 34 ณัฐสุดา  น่วมภา 
 35 ดนัยฤทธิ์ เคหา 
 36 ดวงกมล วงค์ตาเขียว 
 37 ดวงกมล หงษ์ค า 
 38 ททวิรุจน์ สิริภูริภัค 
 39 ธนัชพร เทอดเกียรติกุล 
 40 ธรรมสรณ์  สิทธิสมบัติ 
 41 ธัญชนก  บุสราค า 
 42 ธิดารัตน์  หน่อแก้วมูล 
 43 นงนภัส  พูลสง่า 
 44 นนทวัฒน์  ห่านตระกูล 
 45 นริศรา  ประดาอินทร์ 
 46 นฤภร  กรรณิกา 
 47 นวพรรษ  พละเสถียร 
 48 นัฐพงษ์  ไชยโสดา 
 49 นัทวรรณ  ศาสตร์สาระ 
 50 นันท์ธนัษฐ์  ใจยะพรม 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 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*** 



 

 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 51 เนตรชนก อุษา 
1. ตรรกะ 52 เบญญาภา  นาโพนงาม 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 53 ปธานิน ประทีป ณ ถลาง 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 54 ประภารัตน์  ใจแก้ว 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 55 ปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
 56 ปรางทิพย์  นันต๊ะวงค์ 
 57 ปริญญ์ จิรรัตน์สถิต 
 58 พนิตนันท์  มงคลพงศ์สิริ 
 59 พรทนา  ปันศิร ิ
 60 พัชรพงษ์ พฤทธิพงศ์กุล 
 61 พิชญาภัค  แหลมคม 
 62 พิมพ์กมล  โสมโสดา 
 63 พิมลพรรณ ดอนอาทิตย์ 
 64 แพรววนิต  แก้วประภา 
 65 ภัทร์ธีรา  ผันผิน 
 66 ภัทรภณ  ปัญญาขัน 
 67 ภัทราพร  ตาวังค์ 
 68 ภัสรธียา  บุญเมือง 
 69 ภาณพุงศ์  หมื่นจินะ 
 70 ภาวิณี  นิ่มดิษฐ์ 
 71 มยุรฉัตร  อินทะยา 
 72 มัทราภรณ์ เฟ่ืองฟูกิจการ 
 73 มัลลิกา  สอาดล้วน 
 74 รชยา  อยู่รัมย์ 
 75 รวิชย  ปาระมี 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564  เวลำ 08.30-12.00 น. 

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

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



 

 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 76 รัชฎาภรณ ์ ไชยวงค ์
1. ตรรกะ 77 รัตนาภรณ์  ไชยวงษา 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 78 วทันยา  อินต๊ะพิงค์ 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 79 วนิดา  ดอกเกตุ 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 80 วรรณิสา สุวรรณโกศล 
 81 วรวิช  วงค์พรม 
 82 วรัทยา  คุณยศยิ่ง 
 83 วราภร  บุญปั๋น 
 84 วราภรณ์  อ่วมอ่าม 
 85 วริทธิ์  ยามาโมะโตะ 
 86 วริศรา  กัญญา 
 87 วัชร  ศิลมัย 
 88 วัชรพงษ์  เมฆนิ่ม 
 89 วัลภา หมองู 
 90 วาสนา  มูลอิ่น 
 91 ศิริกัญญา  สุภาวรารัตน ์
 92 ศิริโฉม  บุญฤทธิ์ 
 93 ศิริณา  กาญจนศิริรัตน์ 
 94 ศิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
 95 ศุกลวัณณ์  ศิริภาส 
 96 ศุภาพิชญ์  ทิพย์เนตร 
 97 สมิตา  ไชยปิน 
 98 สิปปนนท์  บูรณัช 
 99 สิริกานต์  เหล็กแปง 
 100 สิริภาพรรณ  จารุรักษ์สกุล 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 เวลำ 13.30-17.00 น. 

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

***หำกท่ำนเข้ำสอบหลังเวลำ 13.40 น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้*** 



 

 

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
วิชาที่สอบ 101 สิริมา  พรมกสิกร 
1. ตรรกะ 102 สุดารัตน์ อุปมา 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 103 สุทธิศักดิ์ คำด้วง 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 104 สุพัตรา  ทาระสาร 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 105 สุรศักดิ์  กำมะหยี่ 
 106 เสาวณีย์ อิกำเหนิด 
 107 โสภิดา ทองเหลื่อม 
 108 องค์อร  ทิพย์มูล 
 109 อติพร  ตรีรักษ์พิทักษ์กุล 
 110 อรพรรณ  จันทร์ศรี 
 111 อริศรา  หน่อยะ 
 112 อังคณา  ฝักฝ่าย 
 113 อัจฉรา  กันสิทธิ์ 
 114 อาทิตยา มารัตน์ 
 115 อานนท์  เขตติวงศ์ 
 116 อานันท์  กันจา 
 117 อารียา  ศรีบาล 
 118 อิศราภรณ์  สว่างวัล 
 119 เอกรัฐ  สัมภวมาน 
 120 วิไลรักษ์  ไวรักษ์ 

กำหนดการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. 

ณ โถง C-D ชั้น 1 อาคาร C-D 
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

***หากท่านเข้าสอบหลังเวลา 13.40 น. ถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าสอบครั้งนี้*** 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบสัมภำษณ์ ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
เวลา 13.00-13.08 น. 1 กชกร  พรมมา 
เวลา 13.08-13.16 น. 2 กนกวรรณ  ณ เชียงใหม่ 
เวลา 13.16-13.24 น. 3 กนกวรรณ  ทะนันชัย 
เวลา 13.24-13.32 น. 4 กรกนก  สิริวรการณ์ 
เวลา 13.32-13.40 น. 5 กฤติกา ตาลธิ 
เวลา 13.40-13.48 น. 6 กัญญารัตน์  ไชยวงศ์สาย 
เวลา 13.48-13.56 น. 7 เกรียงไกร  สายเกษม 
เวลา 13.56-14.04 น. 8 ขัตติยา ล้านแปง 
เวลา 14.04-14.12 น. 9 คเชน  ชัยชนะ 
เวลา 14.12-14.20 น. 10 คณิศรา  ติยาภรณ์ชัย 
เวลา 14.20-14.28 น. 11 จตุรงค์ บัวเงา 
เวลา 14.28-14.36 น. 12 จันทร์จิรา  แก้วเมืองมูล 
เวลา 14.36-14.44 น.  13 เจตนิพิฐ ค าภิโล 
เวลา 14.44-14.52 น. 14 เจนจิรา  ใจชมภู 
เวลา 14.52-15.00 น. 15 ฉันทพิชญา  สุธรรม 
เวลา 15.00-15.08 น. 16 ชญานี โถนาค 
เวลา 15.08-15.16 น. 17 ชนิษฐา  ลือชา 
เวลา 15.16-15.24 น. 18 ชมพูนุช  ปะทะมะเทศ 
เวลา 15.24-15.32 น. 19 ชมพูนุช  รัตนถาวรกุล 
เวลา 15.32-15.40 น. 20 ชมพูนุท วุฒิมา 
เวลา 15.40-15.48 น. 21 ชยากาญจน์  จันทร์ไชย 
เวลา 15.48-15.56 น. 22 ชวัลลักษณ์  เรืองศรี 
เวลา 15.56-16.04 น. 23 ชุติมา โฉมอินทรีย์ 
เวลา 16.04-16.12 น. 24 ฐิตินันท์  แก้วค า 
เวลา 16.12-16.20 น. 25 ฐิรชญาฑ์  ศิริมาแสงทักษ์ษิณ 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 เวลำ ๑๓.๐0-1๗.00 น. 

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

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

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบสัมภำษณ์ ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
เวลา 13.00-13.08 น. 26 ณัชชา เกษพานิช 
เวลา 13.08-13.16 น. 27 ณัชฐานันท์  โนกะมิ 
เวลา 13.16-13.24 น. 28 ณัฏฐปยุต  แย้มวงษ์ 
เวลา 13.24-13.32 น. 29 ณัฐชยา เถาถวิล 
เวลา 13.32-13.40 น. 30 ณัฐนรี ด ารงเลาหพันธ์ 
เวลา 13.40-13.48 น. 31 ณัฐพงษ์  สายเครื่อง 
เวลา 13.48-13.56 น. 32 ณัฐภรณ์  ณ เชียงใหม่ 
เวลา 13.56-14.04 น. 33 ณัฐวดี สมใจมาก 
เวลา 14.04-14.12 น. 34 ณัฐสุดา  น่วมภา 
เวลา 14.12-14.20 น. 35 ดนัยฤทธิ์ เคหา 
เวลา 14.20-14.28 น. 36 ดวงกมล วงค์ตาเขียว 
เวลา 14.28-14.36 น. 37 ดวงกมล หงษ์ค า 
เวลา 14.36-14.44 น.  38 ททวิรุจน์ สิริภูริภัค 
เวลา 14.44-14.52 น. 39 ธนัชพร เทอดเกียรติกุล 
เวลา 14.52-15.00 น. 40 ธรรมสรณ์  สิทธิสมบัติ 
เวลา 15.00-15.08 น. 41 ธัญชนก  บุสราค า 
เวลา 15.08-15.16 น. 42 ธิดารัตน์  หน่อแก้วมูล 
เวลา 15.16-15.24 น. 43 นงนภัส  พูลสง่า 
เวลา 15.24-15.32 น. 44 นนทวัฒน์  ห่านตระกูล 
เวลา 15.32-15.40 น. 45 นริศรา  ประดาอินทร์ 
เวลา 15.40-15.48 น. 46 นฤภร  กรรณิกา 
เวลา 15.48-15.56 น. 47 นวพรรษ  พละเสถียร 
เวลา 15.56-16.04 น. 48 นัฐพงษ์  ไชยโสดา 
เวลา 16.04-16.12 น. 49 นัทวรรณ  ศาสตร์สาระ 
เวลา 16.12-16.20 น. 50 นันท์ธนัษฐ์  ใจยะพรม 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 เวลำ ๑๓.๐0-1๗.00 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 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบสัมภำษณ์ ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
เวลา 13.00-13.08 น. 51 เนตรชนก อุษา 
เวลา 13.08-13.16 น. 52 เบญญาภา  นาโพนงาม 
เวลา 13.16-13.24 น. 53 ปธานิน ประทีป ณ ถลาง 
เวลา 13.24-13.32 น. 54 ประภารัตน์  ใจแก้ว 
เวลา 13.32-13.40 น. 55 ปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
เวลา 13.40-13.48 น. 56 ปรางทิพย์  นันต๊ะวงค์ 
เวลา 13.48-13.56 น. 57 ปริญญ์ จิรรัตน์สถิต 
เวลา 13.56-14.04 น. 58 พนิตนันท์  มงคลพงศ์สิริ 
เวลา 14.04-14.12 น. 59 พรทนา  ปันศิริ 
เวลา 14.12-14.20 น. 60 พัชรพงษ์ พฤทธิพงศ์กุล 
เวลา 14.20-14.28 น. 61 พิชญาภัค  แหลมคม 
เวลา 14.28-14.36 น. 62 พิมพ์กมล  โสมโสดา 
เวลา 14.36-14.44 น.  63 พิมลพรรณ ดอนอาทิตย์ 
เวลา 14.44-14.52 น. 64 แพรววนิต  แก้วประภา 
เวลา 14.52-15.00 น. 65 ภัทร์ธีรา  ผันผิน 
เวลา 15.00-15.08 น. 66 ภัทรภณ  ปัญญาขัน 
เวลา 15.08-15.16 น. 67 ภัทราพร  ตาวังค์ 
เวลา 15.16-15.24 น. 68 ภัสรธียา  บุญเมือง 
เวลา 15.24-15.32 น. 69 ภาณุพงศ์  หมื่นจินะ 
เวลา 15.32-15.40 น. 70 ภาวิณี  นิ่มดิษฐ์ 
เวลา 15.40-15.48 น. 71 มยุรฉัตร  อินทะยา 
เวลา 15.48-15.56 น. 72 มัทราภรณ์ เฟ่ืองฟูกิจการ 
เวลา 15.56-16.04 น. 73 มัลลิกา  สอาดล้วน 
เวลา 16.04-16.12 น. 74 รชยา  อยู่รัมย์ 
เวลา 16.12-16.20 น. 75 รวิชย  ปาระมี 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 เวลำ 13.00-1๗.00 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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ2 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
เวลา 09.00-09.08 น. 76 รัชฎาภรณ� ไชยวงค� 
เวลา 09.08-09.16 น. 77 รัตนาภรณ�  ไชยวงษา 
เวลา 09.16-09.24 น. 78 วทันยา  อินตcะพิงค� 
เวลา 09.24-09.32 น. 79 วนิดา  ดอกเกตุ 
เวลา 09.32-09.40 น. 80 วรรณิสา สุวรรณโกศล 
เวลา 09.40-09.48 น. 81 วรวิช  วงค�พรม 
เวลา 09.48-09.56 น. 82 วรัทยา  คุณยศยิ่ง 
เวลา 09.56-10.04 น. 83 วราภร  บุญปdiน 
เวลา 10.04-10.12 น. 84 วราภรณ�  อ�วมอ�าม 
เวลา 10.12-10.20 น. 85 วริทธิ์  ยามาโมะโตะ 
เวลา 10.20-10.28 น. 86 วริศรา  กัญญา 
เวลา 10.28-10.36 น. 87 วัชร  ศิลมัย 
เวลา 10.36-10.44 น.  88 วัชรพงษ�  เมฆนิ่ม 
เวลา 10.44-10.52 น. 89 วัลภา หมองู 
เวลา 10.52-11.00 น. 90 วาสนา  มูลอ่ิน 
เวลา 11.00-11.08 น. 91 ศิริกัญญา  สุภาวรารัตน� 
เวลา 11.08-11.16 น. 92 ศิริโฉม  บุญฤทธิ์ 
เวลา 11.16-11.24 น. 93 ศิริณา  กาญจนศิริรัตน� 
เวลา 11.24-11.32 น. 94 ศิริลักษณ�  จันทร�แก)ว 
เวลา 11.32-11.40 น. 95 ศุกลวัณณ�  ศิริภาส 
เวลา 11.40-11.48 น. 96 ศุภาพิชญ�  ทิพย�เนตร 
เวลา 11.48-11.56 น. 97 สมิตา  ไชยปkน 
เวลา 09.00-09.08 น. 98 สิปปนนท�  บูรณัช 
เวลา 09.08-09.16 น. 99 สิริกานต�  เหล็กแปง 
เวลา 09.16-09.24 น. 100 สิริภาพรรณ  จารุรักษ�สกุล 

กําหนดการสอบสัมภาษณ2 ตําแหน�งพนักงานพัสดุ 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ โถง C-D ชั้น 1 อาคาร C-D 
อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร2ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม�) 

***หากท�านเข�าสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว�า “สละสิทธิ์” ในการเข�าสอบคร้ังน้ี*** 
อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร2ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม�) 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
เวลา 09.24-09.32 น. 101 สิริมา  พรมกสิกร 
เวลา 09.32-09.40 น. 102 สุดารัตน์ อุปมา 
เวลา 09.40-09.48 น. 103 สุทธิศักดิ์ คำด้วง 
เวลา 09.48-09.56 น. 104 สุพัตรา  ทาระสาร 
เวลา 09.56-10.04 น. 105 สุรศักดิ์  กำมะหยี่ 
เวลา 10.04-10.12 น. 106 เสาวณีย์ อิกำเหนิด 
เวลา 10.12-10.20 น. 107 โสภิดา ทองเหลื่อม 
เวลา 10.20-10.28 น. 108 องค์อร  ทิพย์มูล 
เวลา 10.28-10.36 น. 109 อติพร  ตรีรักษ์พิทักษ์กุล 
เวลา 10.36-10.44 น.  110 อรพรรณ  จันทร์ศรี 
เวลา 10.44-10.52 น. 111 อริศรา  หน่อยะ 
เวลา 10.52-11.00 น. 112 อังคณา  ฝักฝ่าย 
เวลา 11.00-11.08 น. 113 อัจฉรา  กันสิทธิ์ 
เวลา 11.08-11.16 น. 114 อาทิตยา มารัตน์ 
เวลา 11.16-11.24 น. 115 อานนท์  เขตติวงศ์ 
เวลา 11.24-11.32 น. 116 อานันท์  กันจา 
เวลา 11.32-11.40 น. 117 อารียา  ศรีบาล 
เวลา 11.40-11.48 น. 118 อิศราภรณ์  สว่างวัล 
เวลา 11.48-11.56 น. 119 เอกรัฐ  สัมภวมาน 
เวลา 11.56-12.04 น. 120 วิไลรักษ์  ไวรักษ์ 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ โถง C-D ชั้น 1 อาคาร C-D 
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

***หากท่านเข้าสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าสอบครั้งนี้*** 
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน�ง วันที่ เวลา สถานที่ 

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

อาคารอํานวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร� 
ภาคเหนือ (เชียงใหม�) 

พนักงานบริหารจัดการโรงงาน
ต)นแบบเทคโนโลยี 

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

อาคารอํานวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร� 
ภาคเหนือ (เชียงใหม�) 

ช�างเทคนิคสนับสนุนงาน
โรงงานต)นแบบและเทคโนโลยี 

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

อาคารอํานวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร� 
ภาคเหนือ (เชียงใหม�) 

กําหนดการสอบ 
รอบสอง 

จะแจ)งให)ทราบอีกคร้ัง 

กําหนดการสอบข�อเขียนและสัมภาษณ2 
 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
         
            
            
            
            
            
            
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สถานที่สอบ 
อุทยานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (STeP) 

 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร2ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม�) 
155 หมู� 2 ต.แม�เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม� 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนการยืนยันตัวตนในการสอบ 

ให�ผู�เข�าสอบยืนยันตัวตนตามขั้นตอนภายในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. เท�าน้ัน 
หากท�านยืนยันตัวตนหลังเวลาดังกล�าว ถือว�า “สละสิทธิ”์ ในการเข�าสอบคร้ังน้ี  

 
 

แสกน 
QR Code ผ�าน 

Line application 

ขั้นตอนที ่1 

 

ยืนยันตัวตนผ�าน 
Line application 

ข้ันตอนท่ี 2 

โดยการถ�ายภาพใบหน)าคู�กับบัตรประชาชนดังภาพ 
1. ให)เห็นเต็มใบหน)า 
2. บัตรประชาชนต)องไม�บังใบหน)าหรือส�วนใดส�วนหน่ึง 
3. ต)องไม�สวมหมวกหรือแว�นตาสีดํา 
4. ไม�ใส�ท่ีคาดผมหรือเครื่องประดับบนศีรษะ 
5. รูปต)องชัดเจนให)เห็นตัวอักษรบนบัตรประชาชน 
6. ตรวจสอบความถูกต+องและส�งรูปผ�าน Line application 
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