
 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

************************************** 

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เร่ือง รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี จํานวน 1 อัตรา นั้น 

บัดน้ี คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองใบสมัครครบถ้วนแล้ว  คณะวิทยาศาสตร์ จึง

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อน้ี 
 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล กําหนดการสอบ 

1  นางสาวณิชกานต์ พรึงลําภู วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 

 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านแอปพลิเคช่ัน CISCO WebEx Meetings 
 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ 

1. ยืนยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มดําเนินการสอบ 

15 นาที  

2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ

สอบครั้งน้ีใช้วิธีออนไลน์ผ่านระบบ CISCO WebEx 

Meetings ตามรายละเอียดที่ผู้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้า

ทางอีเมล 

3. ให้ผู้สมัครเขียนคําตอบลงในกระดาษเปล่าด้วยลายมือ  และ

ผู้สมัครจะต้องเปิดหน้ากล้อง Video เพ่ือแสดงตน ตลอด

ระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์

หรือสืบค้นข้อมูล 

4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพหรือสแกนกระดาษคําตอบเป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งคําตอบพร้อมแจ้งจํานวนไฟล์แนบ มาท่ี 

SURAKARN.YOO@MAHIDOL.AC.TH (คุณภาพไฟล์เอกสาร

มีผลต่อการพิจารณาของกรรมการ) 

2  นางสาวรัชชนก เขื่อนเพ็ชร 

3  นายภูมิรพี คํายนต์ 

4  นางสาวจุฬารัตน์ เลิศจันท์สูตร 

5  นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร์ 

6  นายณัฐสิทธ์ิ มโหสถนันทน์ 

7  นางสาวอรอุมา สงสว่าง 

8  นางสาวสุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ 

9  นางสาวณัฐพร มีเสือ 

10  นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

11  นายพีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย์ 

12  นางสาวรุ่งทิวา แสงจ้า 

13  นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร 

14 นางสาวจันทัปปภา อินทร์เมือง 

15  นางสาวถิรดา แพงเพชร 

16  นายสิทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ์ 
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ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล กําหนดการสอบ 

17  นางสาวศิริภา ธรรมาธิปติ์ วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 

 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านแอปพลิเคช่ัน CISCO WebEx Meetings 
 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ 

1. ยืนยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มดําเนินการสอบ 

15 นาที  

2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ

สอบครั้งน้ีใช้วิธีออนไลน์ผ่านระบบ CISCO WebEx 

Meetings ตามรายละเอียดที่ผู้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้า

ทางอีเมล 

3. ให้ผู้สมัครเขียนคําตอบลงในกระดาษเปล่าด้วยลายมือ  และ

ผู้สมัครจะต้องเปิดหน้ากล้อง Video เพ่ือแสดงตน ตลอด

ระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์

หรือสืบค้นข้อมูล 

4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพหรือสแกนกระดาษคําตอบเป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งคําตอบพร้อมแจ้งจํานวนไฟล์แนบ มาท่ี 

SURAKARN.YOO@MAHIDOL.AC.TH (คุณภาพไฟล์เอกสาร

มีผลต่อการพิจารณาของกรรมการ) 

18 นายธงชัย พิมพ์ประเสริฐ 

19 นางสาวนภาพร วิรอด 

20  นางสาวกนกพร ขุนรอง 

21  นางสาวกฤษนันต์ ดนตรีรักษ์ 

22  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค 

23  นางสาววิยดา เม้งเกร็ด 

24  นางสาวพิมพ์อร เลาหสุวรรณพานิช 

25  นางสาวเปมนัทธ์ ปรางเลิศ 

26  นางสาวเบญญาภา จิรปุณณัฏฐา 

27  นางสาวชนากานต์ สร้อยสมวงษ์ 

28  นายปฏิภาน พึ่งสุขแดง 

29  นางสาววาทินี สนลอย 

30  นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ 

31  นางสาวกิตติยา ทั่งถิร 

32  นางสาวธนาภร ทองอยู่ 

33  นายสุทธิกรณ์ ณ บางช้าง 

34  นายสรวิศ บาเปีย 

35  นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง 

36  นางสาววรรณภา เขียวอ่อน 

37  นางสาวชนกชนม์ โรจน์บวรวิทยา 

38  นายอภิเดช เล้าโสภาภิรมย์ 

39  นางสาวมาฆะวัน ลําพูน 

40  นางสาวขจีพรรณ ศรเดช 

41  นางสาวสุจินันท์ ปิ่นมณี 

42  นางสาวจุฬารัตน์ คนยงค์ 

43  นางสาวชลธิชา แตงน้อย 
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ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล กําหนดการสอบ 

44  นายพีระพงษ์ นรชาติ วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 

 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ผ่านแอปพลิเคช่ัน CISCO WebEx Meetings 
 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ 

1. ยืนยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มดําเนินการสอบ 

15 นาที  

2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ

สอบครั้งน้ีใช้วิธีออนไลน์ผ่านระบบ CISCO WebEx 

Meetings ตามรายละเอียดที่ผู้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้า

ทางอีเมล 

3. ให้ผู้สมัครเขียนคําตอบลงในกระดาษเปล่าด้วยลายมือ  และ

ผู้สมัครจะต้องเปิดหน้ากล้อง Video เพ่ือแสดงตน ตลอด

ระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์

หรือสืบค้นข้อมูล 

4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพหรือสแกนกระดาษคําตอบเป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งคําตอบพร้อมแจ้งจํานวนไฟล์แนบ มาท่ี 

SURAKARN.YOO@MAHIDOL.AC.TH (คุณภาพไฟล์เอกสาร

มีผลต่อการพิจารณาของกรรมการ) 

45  นางสาวพิชามญชุ์ อินทิตานนท์ 

46  นางสาวนภารัตน์ ดวงจันทร์ 

47  นางสาวณัฐจรีย์ ลายสังข์ 

48  นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ 

49  นายธนากร ก้อนทอง 

50  นางสาวมุทิตา สุรสีหนาท 

51  นางสาวชญานิศ สุขก้อน 
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ประกาศ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

(ลงนาม)  พลังพล  คงเสรี 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 


