
 
 

 
 

ประกาศคณะกายภาพบ าบัด 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  
ต าแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ) จ านวน 1 อัตรา 

 
   
  ด้วยคณะกายภาพบ าบัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 
ต าแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ) จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 
  บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกายภาพบ าบัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                    
สอบปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ) 
คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล ำดับ เลขที่สอบ ชื่อ-นำมสกุล  ล ำดับ เลขที่สอบ ชื่อ-นำมสกุล 
1 001 นางสาว เบญญาภา จริปุณณัฏฐา  31 031 นายวิศณุพงษ์ องศารา 

2 002 นางสาวกมลรัต ประเสริฐชาต ิ  32 032 นางสาวนัชชา เซาะมัน 

3 003 นางสาวธนีพร ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม  33 033 นางสาวจันฉาย โพธิ์ศรีทอง 

4 004 นางสาวปวีณ์ธิดา บตุรศร ี  34 034 นางสาวศิริวรรณ เทศสีหา 

5 005 นางสาวอากรทิพย์ อยู่ญาติมาก  35 035 นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ฟัก 

6 006 นายปริญญา สสี าอางค ์  36 036 นางสาวพิพาศรี ปรางทิพย ์

7 007 นายธนัยนันท์ นนทธิ  37 037 นางสาวฉัตรลดา เตียเปิ้น 

8 008 นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร  38 038 นางสาวสุรีฉาย รอดพ้น 

9 009 นางสาวคณิศร์ณิชา ว่องปิติพัชญ ์  39 039 นางสาวชนกนันท์ จิวริยเวชช์ 

10 010 นางสาววรางคณา สิงห์เรือง  40 040 นางสาวดีน่า นิตยพิบูลย ์

11 011 นางสาวนันทิตา เส็งมา  41 041 นางสาววาสิตา วงษ์งาม 

12 012 นางสาวชรินทร์ทิพย์ เอี่ยมม ี  42 042 นางสาวออมทรัพย์ อาศนเวช 

13 013 นางสาวมณญัญา วงษ์สูง  43 043 นางสาวจิราพร ศักดิ์สภุาพ 

14 014 นางสาวเกสรา เกษร  44 044 นางสาวมาริษา เพ็งโตวงษ์ 

15 015 นางสาวสุพัชฌาย์ หลิมยา่นกวย  45 045 นายรัชภูมิ รตันลาโภ 

16 016 นายประกาศติ สงวนชาต ิ  46 046 นายวิศรุต เรืองรองหิรัญญา 

17 017 นางสาวจุฬารตัน์ คนยงค ์  47 047 นายสหรัฐ วลัยสุรารักษ์ 

18 018 นางสาวพนาลี ชูม่วง  48 048 นางสาวจิตรรัตน์ ถอบท่่วมทรัพย ์

19 019 นางสาวณัฐนันท์ ชัยศร ี  49 049 นางสาวสุธามาศ แพรทอง 

20 020 นายนนทวัจน์ จิราสคุนธ์  50 050 นางสาววสุพัชร์ วัฒนดิษฐจันทร ์

21 021 นางสาวพรพิชญา ธรรมนิมิตร  51 051 นายอภิสิทธ์ิ ทองดอนเอ 

22 022 นายธนกฤต สืบเรือง  52 052 นางสาวภัทรานิษฐ์ แสงจีน 

23 023 นางสาวศิริภา ธรรมาธิปติ ์  53 053 นางสาวศิริพร สภาพักตร ์

24 024 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค  54 054 นางสาวบุษญมาศ ชัยวินิตย ์

25 025 นางสาวธมกร ธนะพัชรนนท ์  55 055 นายธงชัย พิมพ์ประเสริฐ 

26 026 นายบุญฤทธ์ิ บ้านมะหิงษ ์  56 056 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน ์

27 027 นางสาวธมนวรรณ กลิ่นอ่อน  57 057 นางสาวศรัญยา เสง่ียมพันธ์ 

28 028 นางสาวโสภาพรรณ แดงจันทึก  58 058 นางสาวเกตนส์ิรี ส าเร็จทรัพย ์

29 029 นางสาวกานต์กมล เกิดศริ ิ  59 059 นายณุพรรณ เร่งส าประทวน 

30 030 นางสาวปรณีาภา พูลสวัสดิ ์  60 060 นางนภสร แสงจินดา 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบ าบัด 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล ำดับ เลขที่สอบ ชื่อ-นำมสกุล  ล ำดับ เลขที่สอบ ชื่อ-นำมสกุล 
61 061 นางสาวชาลินี หมู่อุบล  91 091 นางสาวนัยนา วัดเสนาะ 

62 062 นางสาวนันทิญา ตีรสุกิตติมา  92 092 นางสาวสุนสิา สอนศาสตร ์

63 063 นายศุภวิชญ์ อินทะวัง  93 093 นายนภดล ลองทอง 

64 064 นางสาวปริศญา บุญชื่น  94 094 นางสาววรรณภา เขียวอ่อน 

65 065 นางสาวกนกรัตน์ เขียวงามด ี  95 095 นายอรรถกร ภัทรจิตติกรกลุ 

66 066 นางจรัญญา สุวรรณทัต  96 096 นายญาณวุฒิ อินทฤทธิ์ 

67 067 นางสาวชนิกานต์ คมนพัฒน ์  97 097 นางสาวศิรณิา กาญจนศริิรตัน ์

68 068 นางลลิตา กิจสวัสดิ ์  98 098 นางสาวเนติกานต์ นวลเกลี้ยง 

69 069 นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ  99 099 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน 

70 070 นางสาวเอวารณิณ์ ล าพุทธา  100 100 นายสิทธิพัฒน์ สนตุ่น 

71 071 นายนภพล แพนพันธ์อ้วน  101 101 นางสาวชนิตา อักษรธีรถาวร 

72 072 นายรณชัย อรา่มรักษ์  102 102 นางสาวอินทิรา ใจมั่น 

73 073 นางสาวเกศศณิี ราหรุักษ์  103 103 นางสาวแพรพรรณ โกวิทพิทยาการ 

74 074 นายสิริชัย คงม ี  104 104 นายธนณ์พรรศดิ์ แก้วประดิษฐ์พร 

75 075 นางสาวประกายเดือน แตม้ชายสงค์  105 105 นางสาวชลดา งามสอาด 

76 076 นางสาวเพียงดาว องอาจ  106 106 นางสาวกรวรรณ กลมเลื่อม 

77 077 นางสาวปิ่นกมล ยอดศรีค า  107 107 นางสาวรวิสรา วันเดช 

78 078 นางสาวหนึ่งฤดี ไชยชนะ  108 108 นายปฏิภาน พึ่งสุขแดง 

79 079 นางสาวญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  109 109 นางสาวณัฏฐณิชา จันทรส์ ี

80 080 นางสาวอังศุมาลิน มาตรแสง  110 110 นางสาวณัฐมน ธาดาจิรันดร์กลุ 

81 081 นางสาวชญานี ธนวัฒนสิร ิ  111 111 นางสาวอรอุมา สงสว่าง 

82 082 นางสาวทักษพร พูลส าราญ  112 112 นางสาวณิชกานต์ พรึงล าภ ู

83 083 นายณัฐวัชร ข าสุวรรณ  113 113 นางสาวลักษณ์นติา มลิทอง 

84 084 นายธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว  114 114 นางสาวณัฐกานต์ ชูก้อนทอง 

85 085 นางสาวอรวรรณ โชตมิงคล  115 115 นางสาวพิมพ์ใจ สวัสดิสาระ 

86 086 นางสาวเจนรินทร์ สุขสุทธิ ์  116 116 นางสาวศิริพร กาลมิตร 

87 087 นางสาวปวิชญา นพโสภณ  117 117 นายอรรถพล ค้าผล 

88 088 นางสาวมนัสวรรณ แต่งงาม     
89 089 นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์     
90 090 นางสาวณัฐฐาพร ตระกลูบุญยงค ์     

 
 



 

ก ำหนดวนัสอบปฏิบัติ Online วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 

 เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 ก าลังระบาดในขณะนี้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ข่าวสารในการสอบอย่างกะทันหัน เช่น วัน/เวลาสอบ เพ่ือให้ผู้สมัครเข้าถึงข้อมูลทันเหตุการณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ

เข้าสอบทุกท่าน Add Line เพ่ือเข้ากลุ่ม “การรับสมัครงาน คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”  

เพ่ือรับข่าวสาร ขั้นตอนและวิธีการเข้าสอบในรูปแบบ Online   

 คณะฯ ขอสงวนสิทธิให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ Online เฉพาะท่านทีแ่จ้งลงทะเบียนในแบบตอบรับการเข้าสอบ

เท่านั้น ซึ่งแบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าสอบ จะส่งให้ผู้สมัครลงทะเบียนในช่องทาง Line ของคณะ ดังนั้นจึง

ขอความร่วมมือทุกท่าน Add Line คณะฯ เพ่ือจะได้รับทราบข่าวสารการสอบโดยพร้อมเพียงกัน  

 

ข้อปฏิบัติ 

1) เมื่อท่าน สแกน QR Code เรียบร้อยแล้วให้ท่านเปลี่ยนเป็น ชื่อ-นามสกุล จริง (ชื่อที่ใช้ในการสมัครงาน) 

 

 

 
 


