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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖3
--------------------------------------------------------รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 (รอบที่ 1)
๑. ตาแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวณัฏฐกุล
สละชีพ
นายศิรัจข์พล
สารลักษณ์
นางสาวพิชชาภา
ตั้งวิรุฬห์
นางสาวทักษอร
ธีรวงศ์อนันต์
นายกรวิชญ์
ซอสุขไพบูลย์
นายภาสกร
ชัยเจริญ
นายปฐมพร
ชูเชวงวงศ์
นายทัตพงศ์
พรวรนันท์

๒. ตาแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพัทธนันท์
ศรีทวีทรัพย์
นางสาวพรรณธรา
แตงจุ้ย
นางสาวสุกฤตา
ทองสวัสดิ์
นางสาวบุณยานุช
ตันติสุนทร
นางสาวฐิติรัชช์
ฉันทนิมิ
นายศัศวัต
พุฒพินิจ
นางสาวกนกกาญจน์ ชีวชุติรุ่งเรือง
นางสาวภัทราธร
กระจ่างสวัสดิ์
นางสาววิศินี
ทักษิณวราจาร
นางสาวณัฐธารินทร์ แสงเดือน
นายอภิวัฒน์
ผลพืช
นางสาวไอซ์
อัศวโรจน์ฤทธิ์
นางสาวคล้ายจันทร์ อินทร์ชูเดช
นางสาวนิศา
ลิ้มวงศ์ยุติ
นางสาวณัฐฐิตชา
วิริยะวงศ์

๓. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
-ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก-

๔. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
ลาดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอนัญญา

โอภาสวัตชัย

๕. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ลาดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวศิรดา

โชคดีวาณิชย์ธารง

๖. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
-ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก-

๗. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
-ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก-

๘. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวพรจิรา

พลอยส่องแสง

2

นางสาวอภิษฎา

จินดาโรจนกุล

๙. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ลาดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอทิชา

เฉลิมสุขสันต์

10. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
-ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก-

11. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สาขาปริทันตวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทนั ตวิทยา
ลาดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายภัทร

กาญจนสิงห์

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
---------------------------------------------------------ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
เรื่อง ประกาศรับ สมั ครคัด เลื อกนั กศึ กษาทั น ตแพทย์ ผู้ ท าสั ญ ญาชดใช้ ทุ น เพื่ อบรรจุ เป็ น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖2 (รอบที่ 1) ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอาจารย์ และทั น ตแพทย์ จ านวน 16 อั ต รา
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖3
--------------------------------------------------------วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 (รอบที่ 1)
ลาดับ
ที่
1

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง A04 ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง A05 ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

3
4
5
6

ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์

7
8

ตาแหน่ง

สังกัด

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
ภาควิชาพยาธิวทิ ยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาทันตกรรมหัตถการ
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาปริทันตวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมข้างห้องคณบดี ชั้น 1๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทาแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดยเข้าระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์ (E-Recruitment) เลือกเมนู “งานที่สมัคร” เลือกปุ่ม “แบบประเมินวัดคุณลักษณะ”
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. กาหนดการและลาดับที่การสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖3
--------------------------------------------------------รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 (รอบที่ 1)
๑. ตาแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
ลาดับที่
16

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอวิกา

กล้าปราบศึก

๒. ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ลาดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายปริญล์พร

จุลพูล

