
 

 
 
 
 
 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน  

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

 
ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม       

๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน สั งกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต าแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup Developer)           
จ านวน ๕ อัตรา นั้น 

ทั้งนี้ อุทยานฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับลักษณะงานของอุทยานฯ และมีสิทธิ์สอบข้อเขียนพร้อมสอบสัมภาษณ์  
ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีรายละเอียด
และก าหนดการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบ 

โดยขอใหผู้้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โปรดยืนยันตัวตนตามขั้นตอนก่อนวันสอบ และแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนในการเข้าสอบทุกครั้ง อุทยานฯ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที ่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ทางเว็บไซต์อุทยานฯ (www.step.cmu.ac.th  ในหมวดข่าวรับสมัครงาน)  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
                        

              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ) 
         ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
   
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
วิชาทีส่อบ 1 กนกวรรณ ยองจา 
1. ตรรกะ 2 กนกวรรณ สิทธิยศ 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 3 กรทิพย์ สุราช 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 4 กฤตินิธิ ค าวงษา 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 5 กาญจนา จันต๊ะมงคล 
 6 กิตติวินท์ เดชชวนากร 
 7 คมกริช หน้อยสุยะ 
 8 จิรายุ อนันตเกษม 
 9 จุฑามาศ เรือนแก้ว 
 10 ฉลาดล ชาญพล 
 11 เชียงรุ้ง ชูทอง 
 12 ชยพัทธ์ ค ากอง 
 13 ชลียา ทาแกง 
 14 ชานนท ์ ใจชื่น 
 15 ญดารัตน์ อินทะขันธ์ 
 16 ญาณิศา แสงแก้ว 
 17 ฐิติรัชต์ ใจค า 
 18 ณฐพรรษชน เตจะภิรมย์กุล 
 19 ณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล 
 20 ณัฐชยา เถาถวิล 
 21 ณิชาภัทร คอทอง 
 22 ดวงกมล วงค์ตาเขียว 
 23 ดวงพร ติ๊บใจ 
 24 ธนกร จารุวิวัฒน์วงศ์ 
 25 ธนพร สิทธิยศ 
 26 ธวัลรัตน ์ เตือนราษฎร์ 
 27 ธันยบูรณ์ ศรีนวลอ้าย 
 28 นันทพงศ์ แสงจันทร์ 
 29 นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์ 
 30 บุญญศักดิ์ สุกใส 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ 08.2๐-๑2.๐๐ น. ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 
ให้ผู้เข้ำสอบยนืยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  
และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 

เอกสารแนบ ๑ 



 

 

 
 
 
   
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 31 เปรม นาเตจ๊ะ 
1. ตรรกะ 32 ปฎิพัทธ์ สวัสด ี
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 33 ปฏิญญา กัญญะเทพ 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 34 ปาริชาต เกษมสุข 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 35 ปีวรา กันทา 
 36 ไพลิน จันทร์ประดิษฐ์ 
 37 พนิตนันท์ ชนะชาญน์วัฒนา 
 38 พรธิดา เรียงจนะพาธี 
 39 พอชม นิบุญนีระนา 
 40 พัชริดา พลกุลอนุสรณ์ 
 41 พิชชาพร  มธุรัญญานนท์ 
 42 พิมลพรรณ  ดอนอาทิตย์ 
 43 พิสิษฐ์  พิสิษฐ์ แก้วค า 
 44 ภาณุพงศ์  ดาวรัตนหงษ์ 
 45 รวินท์นิภา  ห่านตระกูล 
 46 รังสินนท์  พากเพียร 
 47 รัชติยา  ปฏิพัทธ์ปถวี 
 48 รัชพล  สุขะวิริยะ 
 49 ลลิตา  เพชรใจหาญ 
 50 ลออรัตน์  ตาทา 
 51 วัชราภรณ ์ ด้วงหล้า 
 52 วีรินทร์ภัทร  พิไชยหล้า 
 53 วุฒิพงษ์  อินต๊ะปาน 
 54 ศรัญญา  ทาไว 
 55 ศศิวิมล  หลวงหลาย 
 56 ศินีลักษณ์  ญะเมืองมอญ 
 57 ศิระ  วงศ์โชติวิริยกิจ 
 58 สรพัชญ์  สว่างฟ้า 
 59 สหรัฐ  ดอกเรือนค า 
 60 สิรวุฒิ  วงค์คม 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ 08.2๐-๑2.๐๐ น. ผ่ำน ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 

ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยใน วันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 
หำกท่ำนยนืยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  

และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 
 



 

 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล 
วิชาที่สอบ 61 สิรินภา  หมื่นกันยา 
1. ตรรกะ 62 สิริภัสสร  วิทยานิล 
2. แบบทดสอบ Attitude (บุคลิกภาพ) 63 สุดารัตน์  ผุสดี 
3. ความรู้ภาษาอังกฤษ 64 สุรเดช  ปัญญาวงศ์ 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 65 สุวจี  ยะตา 
 66 อธิวัฒน์  คงสินสุขไพศาล 
 67 อมตะ ศิริภูมิรัตน์ 
 68 อรดา  เสาร์เจริญ 
 69 อลงกต  ยาวิละกาศ 
 70 อัณณ์ชญาพัชญ์  ช านาญเรือ 
 71 อาภากร  ฉั่วสาครวิไล 
 72 อุมาพร สุวจะ 

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ 08.2๐-๑2.๐๐ น. ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 
ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยใน วันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  
และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภำษณ์ 
(ช่วงบ่ำย) 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกลุ 

เวลา 13.00-13.08 น. 1 กนกวรรณ ยองจา 
เวลา 13.08-13.16 น. 2 กนกวรรณ สิทธิยศ 
เวลา 13.16-13.24 น. 3 กรทิพย์ สุราช 
เวลา 13.24-13.32 น. 4 กฤตินิธิ ค าวงษา 
เวลา 13.32-13.40 น. 5 กาญจนา จันต๊ะมงคล 
เวลา 13.40-13.48 น. 6 กิตติวินท์ เดชชวนากร 
เวลา 13.48-13.56 น. 7 คมกริช หน้อยสุยะ 
เวลา 13.56-14.04 น. 8 จริายุ อนันตเกษม 
เวลา 14.04-14.12 น. 9 จุฑามาศ เรือนแก้ว 
เวลา 14.12-14.20 น. 10 ฉลาดล ชาญพล 
เวลา 14.20-14.28 น. 11 เชียงรุ้ง ชูทอง 
เวลา 14.28-14.36 น. 12 ชยพัทธ์ ค ากอง 
เวลา 14.36-14.44 น. 13 ชลียา ทาแกง 
เวลา 14.44-14.52 น. 14 ชานนท์ ใจชื่น 
เวลา 14.52-15.00 น. 15 ญดารัตน์ อินทะขันธ์ 
เวลา 15.00-15.08 น. 16 ญาณิศา แสงแก้ว 
เวลา 15.08-15.16 น. 17 ฐิติรัชต์ ใจค า 
เวลา 15.16-15.24 น. 18 ณฐพรรษชน เตจะภิรมย์กุล 
เวลา 15.24-15.32 น. 19 ณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล 
เวลา 15.32-15.40 น. 20 ณัฐชยา เถาถวิล 
เวลา 15.40-15.48 น. 21 ณิชาภัทร คอทอง 
เวลา 15.48-15.56 น. 22 ดวงกมล วงค์ตาเขียว 
เวลา 15.56-16.04 น. 23 ดวงพร ติ๊บใจ 
เวลา 16.04-16.12 น. 24 ธนกร จารุวิวัฒน์วงศ์ 
เวลา 16.12-16.20 น. 25 ธนพร สิทธิยศ 
เวลา 16.20-16.28 น. 26 ธวัลรัตน ์ เตือนราษฎร์ 
เวลา 16.28-16.36 น. 27 ธันยบูรณ์ ศรีนวลอ้าย 
เวลา 16.36-16.44 น. 28 นันทพงศ์ แสงจันทร์ 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 
ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยใน วันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  
และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 

เอกสารแนบ ๒ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สอบสัมภำษณ์ 
(ช่วงบ่ำย) 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกลุ 

เวลา 13.00-13.08 น. 29 นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์ 
เวลา 13.08-13.16 น. 30 บุญญศักดิ์ สุกใส 
เวลา 13.16-13.24 น. 31 เปรม นาเตจ๊ะ 
เวลา 13.24-13.32 น. 32 ปฎิพัทธ์ สวัสด ี
เวลา 13.32-13.40 น. 33 ปฏิญญา กัญญะเทพ 
เวลา 13.40-13.48 น. 34 ปาริชาต เกษมสุข 
เวลา 13.48-13.56 น. 35 ปีวรา กันทา 
เวลา 13.56-14.04 น. 36 ไพลิน จันทร์ประดิษฐ์ 
เวลา 14.04-14.12 น. 37 พนิตนันท์ ชนะชาญน์วัฒนา 
เวลา 14.12-14.20 น. 38 พรธิดา เรียงจนะพาธี 
เวลา 14.20-14.28 น. 39 พอชม นิบุญนีระนา 
เวลา 14.28-14.36 น. 40 พัชริดา พลกุลอนุสรณ์ 
เวลา 14.36-14.44 น. 41 พิชชาพร  มธุรัญญานนท์ 
เวลา 14.44-14.52 น. 42 พิมลพรรณ  ดอนอาทิตย์ 
เวลา 14.52-15.00 น. 43 พิสิษฐ์  พิสิษฐ์ แก้วค า 
เวลา 15.00-15.08 น. 44 ภาณุพงศ์  ดาวรัตนหงษ์ 
เวลา 15.08-15.16 น. 45 รวินท์นิภา  ห่านตระกูล 
เวลา 15.16-15.24 น. 46 รังสินนท์  พากเพียร 
เวลา 15.24-15.32 น. 47 รัชติยา  ปฏิพัทธ์ปถวี 
เวลา 15.32-15.40 น. 48 รัชพล  สุขะวิริยะ 
เวลา 15.40-15.48 น. 49 ลลิตา  เพชรใจหาญ 
เวลา 15.48-15.56 น. 50 ลออรัตน์  ตาทา 
เวลา 15.56-16.04 น. 51 วัชราภรณ ์ ด้วงหล้า 
เวลา 16.04-16.12 น. 52 วีรินทร์ภัทร  พิไชยหล้า 
เวลา 16.12-16.20 น. 53 วุฒิพงษ์  อินต๊ะปาน 
เวลา 16.20-16.28 น. 54 ศรัญญา  ทาไว 
เวลา 16.28-16.36 น. 55 ศศิวิมล  หลวงหลาย 
เวลา 16.36-16.44 น. 56 ศินีลักษณ์  ญะเมืองมอญ 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 
ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยใน วันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  
และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภำษณ์ 
(ช่วงบ่ำย) 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกลุ 

เวลา 13.00-13.08 น. 57 ศิระ  วงศ์โชติวิริยกิจ 
เวลา 13.08-13.16 น. 58 สรพัชญ์  สว่างฟ้า 
เวลา 13.16-13.24 น. 59 สหรัฐ  ดอกเรือนค า 
เวลา 13.24-13.32 น. 60 สิรวุฒิ  วงค์คม 
เวลา 13.32-13.40 น. 61 สิรินภา  หมื่นกันยา 
เวลา 13.40-13.48 น. 62 สิริภัสสร  วิทยานิล 
เวลา 13.48-13.56 น. 63 สุดารัตน์  ผุสดี 
เวลา 13.56-14.04 น. 64 สุรเดช  ปัญญาวงศ์ 
เวลา 14.04-14.12 น. 65 สุวจี  ยะตา 
เวลา 14.12-14.20 น. 66 อธิวัฒน์  คงสินสุขไพศาล 
เวลา 14.20-14.28 น. 67 อมตะ ศิริภูมิรัตน์ 
เวลา 14.28-14.36 น. 68 อรดา  เสาร์เจริญ 
เวลา 14.36-14.44 น. 69 อลงกต  ยาวิละกาศ 
เวลา 14.44-14.52 น. 70 อัณณ์ชญาพัชญ์  ช านาญเรือ 
เวลา 14.52-15.00 น. 71 อาภากร  ฉั่วสาครวิไล 
เวลา 15.00-15.08 น. 72 อุมาพร สุวจะ 

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 
วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meeting 
ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยใน วันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว  
และเข้ำสอบหลังเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 3  

ขั้นตอนกำรยืนยันตัวตนในกำรสอบ 
ต ำแหน่งพนักงำนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเริ่มต้น 

วันอังคำรที่ ๑๐  สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ 08.30-๑๗.๐๐ น. 
ให้ผู้เข้ำสอบยืนยันตัวตนตำมขั้นตอนภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2564 เวลำ 17.00 น. เท่ำนั้น 

***หำกท่ำนยืนยันตัวตนหลังเวลำดังกล่ำว ถือว่ำ “สละสิทธิ์” ในกำรเข้ำสอบครั้งนี้*** 
 
 

แสกน 
QR Code ผ่าน 

Line application 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 
 

 
 

ยืนยันตัวตนผ่าน 
Line application 
 

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

ขั้นตอนที่ 3 
 

เจ้าหน้าที่จะส่ง Link 
Zoom ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2564  
เวลา 08.20 น. 

 

ให้เข้าห้อง Zoom ภายในเวลา 08.30 น. 
พร้อมตั้งชื่อ user ใน Zoom  

เป็นตัวเลขล าดับตามประกาศรายชื่อ ตามด้วย
ชื่อ-นามสกุล ตนเอง เช่น 32 ชวิน งำมตำ 

พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
 


