ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่ อง รายชื่ อผู้มสี ิ ทธิเข้ ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
----------------------------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการศึ กษา
จานวน ๑ อัตรา ปฏิบตั ิงานพัฒนาการศึกษา กองบริ หารการศึกษา สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว จึ งประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมทั้งวัน เวลา
และสถานที่สอบดังต่อไปนี้
ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาการศึกษา)
ลาดับที่
สอบ

ชื่ อ - นามสกุล

ลาดับที่
สอบ

ชื่ อ - นามสกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายพลยุทธ์ ปานจันทร์
นางสาวจรรญวรรณ กรัดปรี
นางสาวปทิตตา เหลืองประภา
นางสาวบุษยรัตน์ ศรี คง
นายสุ รัตน์ แช่มค้า
นายพีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิ ชย์
นางสาว เอื้ออาทร ใจดี
นายธนากร ชาธิ พา

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นางสาวพรวฤณ ณ ระนอง
นางสาวอาทิตยา แซ่จงั
นายนัฐฐาวัฒน์ ทัพคง
นางสาวสุ กญั ญา แย้มผกา
นางสาวพิชญานิน เดชคุณากร
นางสาวทัชชภร กลิ่นชวนชื่น
นางสาวอิสริ ยา ปาริ ชาติกานนท์
นางสาวปฏิมาพร ภักตรวิลยั

๙

นายพบกร รัตนบุรี

๓๐

นางสาวบัณฑิตา วัฒนะศรี อุทยั

๑๐

นายชยุต ทรัพย์รุ่งโรจน์

๓๑

นางสาวสุ ภาวดี ไทรนิ่มนวล

๑๑

นายสุ ทธิ พงษ์ ทวีลาภ

๓๒

นายพงศกร บุญเทียม

๑๒

นางสาวญาณกวี ทวีสุข

๓๓

นายนพคุณ นาคนาวา

๑๓

นางสาวมาลีรัตน์ ขาสกุล

๓๔

นางสาวภัทรานิษฐ์ อินเงิน

๑๔

นายวายุ สี ตาแสง

๓๕

นางสาวนิสารัตน์ รอดแก้ว

๑๕

นางสาวมุขสุ ดา ตึ้งมูล

๓๖

นางสาวจริ นท์รัตน์ สิ ทธิ ศกั ดิ์

๑๖

นางสาวพิชญ์สินี ปิ่ นคา

๓๗

นายภาณุ พนั ธ์ กฤตนาทิพย์

๑๗

นางสาวรวีวรรณ เศษวงษ์

๓๘

นางสาวอัจจิตา เปล่งความดี

๑๘
๑๙

นางสาวกชกร พรมมา

๓๙

นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข

นางสาวภัทราพร สิ งห์ภิรมย์

๔๐

นางสาวธี รธี ตา โพธิ์ กลาง

๒๐

นายกิตติภพ เจริ ญกิจติกาญจน์

๔๑

๒๑

นายจตุพงษ์ ยศพิมพา

๔๒

นางสาวอัญชิสา สมัยกลาง
นางสาวณัฐกฤตา เอกสิ ทธิ์ ชัยพงศ์

๔๓

นายธนวรรษ แสนเสน

๗๒

นางสาวณัฐกุล มีสุข

๔๔

นายณัฐกฤช ทองพูนศักดิ์

๗๓

นางสาววรรณนิภา แสนสี

๔๕

นางสาวศิรัตน์ปภา ยัง่ ยืนสิ น

๗๔

นางสาวกัญญวรา บูรณภิญโญ

๔๖

นางสาวชลดา บุตรน้ าเพชร

๗๕

นางสาวศิริกาญจน์ ทองคา

๔๗

นายวรพล สร้อยน้ า

นางสาวสุ พชั รฎา ทาระบุตร

๔๘

นางสาวณัฐธิ ดา ฤทธิ ไกรเดชา

๗๖
๗๗

๔๙

นางสาวศรัจจันทร์ ธารงกรสิ ทธิ์

๗๘

นายจตุรภัทร มาศโสภา

๕๐

นายวิชญ์พงศ์ บุญญาภาพ

๗๙

นางสาวบัณฑิตา ไคร้โท้ง

๕๑
๕๒

นางสาวพิชามญชุ์ ชาญเลขา

๘๐

นางสาวกมลชนก ปิ่ นแก้ว

นายวัฒนศักดิ์ เฟื่ องบางหลวง

๘๑

นางสาวพรี มพรรณ หิ นเทา

๕๓

นายสุ วิทย์ วีระวงศ์

๘๒

นายชวนะ เชาว์เลิศ

๕๔

๘๓

นายกรรชัย เตชะพานิชวิทยา

๕๕

นางสาวณัฐพร มีเสื อ
นางสาวปุญญพัฒน์ จิระกุลสวัสดิ์

๘๔

นางสาววีรวรรณ บุญมี

๕๖

นางสาวชวิศา ทองปัญญา

๘๕

นายสิ ปปภาส กมลวรเดช

๕๗

นายนนทวัจน์ จิราสุ คนธ์

๘๖

นางสาววิภาพร สุ นทรสารทูล

๕๘

นางจิตติเศรษฐ์ ยวดยิ่งยง

๘๗

นางสาวกรวรรณ เปลื้องรัตน์

๕๙

นางสาวนวพร รุ่ งโรจน์มงคล

๘๘

นางสาวชนิษฐา คุม้ รักษา

๖๐

นายสิ ริวชั ร อุ่นเมือง

๘๙

นายสิ ทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ์

๖๑

นางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม

๙๐

นางสาวอณัศยา ลี้บุญส่ ง

๖๒

นางสาวพรรณราย วงษ์ขวัญเมือง

๙๑

นางสาวกฤชนันท์ เตชานุสรณ์

๖๓

นางสาววัชราภรณ์ ฉายะ

๙๒

นางสาวกันภิรมย์ ยังทรัพย์

๖๔

๙๓

นายเสริ มวิทย์ มีขา

๖๕

นางสาวเอื้อการต์ เพ็ญชาญวัฒนกิจ
นางสาวพรรณนิดา ไหวพริ บ

๙๔

นางสาวชาลิสา สุ ขเพ็ง

๖๖

นายธวัชชัย มายอด

๙๕

นางสาวหรรษา ชวนชัยสิ ทธิ์

๖๗

นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องวิการณ์

๙๖

นางสาวสุ ทธิ ฌลา ทองแท่ง

๖๘

นางสาวบุณยวีย์ สุ วรรณโครธ

๙๗

นางสาวหม่อนไหม รุ ณชิต

๖๙

นางสาวนพวรรณ พิริยวุฒิ

๙๘

นางสาวมณฑิตา คุม้ รักษา

๗๐

นางสาวกันต์สิริ ตามพานนท์

๙๙

นางสาวชญาดา โพธิ รังษี

๗๑

นางสาววันรัตน์ เจ๊ะมะ

นางสาวอารี ยา ปานเลิศ

ให้ผูม้ ี สิ ทธิ ส อบต าแหน่ ง ดัง กล่ า วเข้า รั บ การสอบข้อเขี ย นในวันอั งคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้ องประชุม ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ การเรียนรู้ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิสอบลาดับที่ ๑ – ๕๐ สอบวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป และ วิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ ง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. ผู้มสี ิ ทธิสอบลาดับที่ ๕๑ – ๙๙ สอบวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป และ วิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ ง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบข้อเขียน
๑. แต่งกายด้วยชุดสุ ภาพเท่านั้น
๒. นาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ
๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่ มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที
๔. ห้ามนาเครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิดและเอกสารใดๆเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนั ย์ สุ ภทั รพันธุ์)
รองอธิ การบดี
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิ ดล

