ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจาบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

---------------------------------------------------------ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น รายได้ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ทั น ตแพทย์ ป ระจ าบ้ า น ระดั บ วุ ฒิ บั ต ร สาขาทั น ตกรรมทั่ ว ไป ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป
สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จานวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ การสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทาแบบประเมิน วัดคุณลักษณะฯ โดยเข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์
(E-Recruitment) เลื อ กเมนู “งานที่ ส มั ค ร” เลื อ กปุ่ ม “แบบประเมิ น วั ด คุ ณ ลั ก ษณะ” ภายใน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจาบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางสาวปิษยมาศ
นางสาวนรีภัสร์
นายกฤษณะ
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวอินทนิล
นางสาวจินต์จุฑา
นางสาวธัญวรัตน์
นางสาวนภารัตน์
นายธนภูมิ
นางสาวมาชารล์
นางสาวจิตรลดา
นางสาวกนกวรรณ
นายพิมลสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร
นายพชรพงษ์
นางสาวอรัญญรัตน์
นางสาวธนาวรรณ
นายปพน
นายอนุชิต
นางสาวอารีย์
นางสาวมนต์ธิดา
นางสาวธัญญาเรศ
นางสาวชญาดา
นางสาวนฤมล
นางสาวญานิกา
นายนัฐวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล
คล้ายโชติคล่อง
ศรีอรุณสิทธิ์
ฉิมสุวรรณ์
เชิงดี
สถาปิตานนท์
บัวสุวรรณ์
บุญฤทธิ์
ภักดีราช
ศิลปวาณิชย์
แก้วใสย
เอี่ยมอุไร
โชติวุฑฒากร
สุมณฑา
มะเดื่อ
ศรีทอง
วงษ์กาไชย
แย้มประเสริฐ
หาญกล้า
ชมภูนิมิตร
เอี่ยมประทีป
เบ้าพิมพา
อยู่แย้ม
โพธิรังษี
เกษเกษร
ธนาเลิศกุล
ทับด้วง

กาหนดการสอบ
การสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น ๕
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

ลาดับที่
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวแพรวพรรณ
เนียมนา
นางสาวณัฏยา
แสงวิลัย
นายสันต์ภพ
รัชวัตร
นางสาวกชนัช
เอี่ยมเจริญ
นางสาวปาจรีย์
โชติดิลก
นางสาวอัจฉราพร
พัฒนพีระศิลป์
นางสาวตวงพร
ทมมืด
นายอนุชา
ด่างเกษี
นางสาววิชชุดา
ซุยคา
นางสาวมณฑาทิพย์
กลับส่ง
นายวีระ
ตั้งพานเพ็ชรากูร
นางสาวชรัยย์รัชฏ์
ทาตะรัตน์
นางสาวพิมประภา
จินดาวัลย์
นางสาววรรณนภา
อุทัยแสง
นายป่านตะวัน
คายนต์
นางสาวกานติกร
บุญกว้าง
นางสาวชลิดา
ธรรมศรีทิพย์
นางสาววิภาวรรณ
ตันเล

กาหนดการสอบ

