
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยแจ้งว่าขอเลื่อนการสอบ
คัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะก าหนดวันสอบคัดเลือก
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอก าหนดวันสอบคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑ นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข ๓๓ นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ 
๒ นางสาวเปมนัทธ์ ปรางเลิศ ๓๔ นายพายุ กลีบบัว 
๓ นายสหรัฐ อ่อนเอี่ยม ๓๕ นายสิทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ์ 
๔ นายจิระ หุตะมาน ๓๖ นางสาวชนิดาภา เฉยเจริญ 
๕ นางสาวนิศารัตน์ วงศ์ชุมภู ๓๗ นายศุภวิชญ์ มะเริงสิทธิ์ 
๖ นายสรวิศ บาเปีย ๓๘ นางสาวกัลยกร เรือนนุช 
๗ นายเรืองรพี จรัสเจษฎา ๓๙ นายรัชชานนท์ โสภาพันธุ์ 
๘ นางสาวตลียา รัตนจ านงค์ ๔๐ นางสาวซูนัยซะห์ ดอเลาะ 
๙ นายนัฐฐาวัฒน์ ทัพคง ๔๑ นางสาวธิดารัตน์ สมเรือง 

๑๐ นางสาวณัฐกุล มีสุข ๔๒ นางสาวชฎาพร ไชยมาลา 
๑๑ นายอิทธิโชติ สอนมีทอง ๔๓ นายเฉลิมศักดิ์ สีดา 
๑๒ นางสาวภัทราพร สิงห์ภิรมย์ ๔๔ นายณุพรรณ เร่งส าประทวน 
๑๓ นางสาวสิริธร จิตต์สกุลรัตน์ ๔๕ นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ 
๑๔ นายกวินท์พัฒน์ แย้มเกตุ ๔๖ นางสาวแพรวนภา ชิวปรีชา 
๑๕ นางสาวเบญญาภา จิรปุณณัฏฐา ๔๗ นางสาวณัฐนันท์ เขมามุตตานาค 
๑๖ นางสาวทิพย์พริณ พิทักษ์พูลสิน ๔๘ นางสาวธนิดา พูนศิริ 
๑๗ นางสาวชุติปภา เล่าเรื่อง ๔๙ นายฉัตรชัย สุขสมบัติ 
๑๘ นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง ๕๐ นางสาววรรณภา เขียวอ่อน 
๑๙ นายณัฐวัชร ลิ้มสุวัฒน์ ๕๑ นางสาวภาสินีสร เสมค า 
๒๐ นางสาวกรวรรณ เปลื้องรัตน์ ๕๒ นางสาวชุติกาญจน์ ศรีคล้าย 
๒๑ นางสาวศรินญา เพ็งสุก ๕๓ นางสาวศิวพลอย อ านาจเอกมงคล 
๒๒ นางสาวนันทิตา เส็งมา ๕๔ นางสาวปฏิญญา กันดิษฐ์ 



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
๒๓ นางสาวอรนรินทร์ วิจักษณ์เมธี ๕๕ นางสาวชนรดา แฉ่บาง 
๒๔ นางสาวสุชีรา ชื่นสงวน ๕๖ นางสาวนภาพร วิรอด 
๒๕ นายภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ ๕๗ นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 
๒๖ นางสาวณัฐพร มีเสือ ๕๘ นายสุทธิกรณ์ ณ บางช้าง 
๒๗ นางสาวจริยา ศรีกลัด ๕๙ นางสาวปภาวี ประทีปน าชัย 
๒๘ นายกฤตพงศ์ มาสอาด ๖๐ นางสาวศิรัตน์ปภา ฐิติทัพพ์มงคล 
๒๙ นางสาวชญานิศ ค ากลัด ๖๑ นางสาวสุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ 
๓๐ นายธารภณ นิธิจิรมน ๖๒ นางสาวสุชาวดี พรหมผ่อแผ้ว 
๓๑ นางสาวนวินดา ทองอันตัง ๖๓ นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร์ 
๓๒ นายด า ม้องเพอ 

  
 ให้ผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องMLC ๔๑๑ ชั้น ๔ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ล าดับที่ ๑ – ๓๐ สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ล าดับที่ ๓๑ – ๖๓ สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
  
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน 

๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น 
๒. น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ 
๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที  
๔. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๕. สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตลอดการสอบคัดเลือก 

 
        
 
 

                 ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 


