
                         
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------------------- 

 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศ ณ วันท่ี  13  สิงหาคม พ.ศ.  

2564  เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 
1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

บัดนี้ การรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือ          
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 
 

                          ประกาศ  ณ  วันท่ี        
 
 
 
 
 
                        (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล   
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร 
grad.edtech@mahidol.ac.th หรือ 
LINE Official ID : @023taguh 

 
อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน งำนพัฒนำหลักสูตร
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

1 นำงสำวอรวรรณ โชติมงคล
2 นำงสำวอรอุมำ สงสว่ำง
3 นำงสำววริยำ สร้อยเกลียว
4 นำงสำวสุปรียำ วงศ์เรือง
5 นำงสำวเบญญำภำ จิรปุณณัฏฐำ
6 นำงสำวนันทิชำ ถนอมทรัพย์สิน
7 นำยนนทนัตถ์ รัตนกุญชร
8 นำยฐิติโชติ ปัญญำศรีวินิจ
9 นำงสำวโศจิรัตน์ แซ่เจ็ง
10 นำยสรวิศ บำเปีย
11 นำงสำวปำริฉัตร เลำเลิศ
12 นำงสำวสำวินันท์ คำลเคน
13 นำยเอกรัฐ เอกทรัพย์
14 นำงสำวสุธัญญำ คิมหะจันทร์
15 นำงสำวปวีณ์ธิดำ บุตรศรี
16 นำงสำวสิริมำ นิลนก
17 นำงสำวลัลน์รภัทร ศรีสวัสด์ิ
18 นำงสำวธนพร สำทิตำนนท์
19 นำงสำวณัฐกุล มีสุข
20 นำงสำวชนัญชิดำ แสงแก้ว
21 นำยพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
22 นำยอำนันท์ ศรีแก้ว
23 นำงสำวผกำมำศ เลียงธนะฤกษ์
24 นำยพุฒิพงศ์ วิพัฒน์ครุฑ
25 นำงสำวนันทิตำ เส็งมำ
26 นำงสำวณัฐมน ธำดำจิรันดร์กุล
27 นำยอภิสิทธ์ิ ธำดำจิรันดร์กุล
28 นำยย่ิงใหญ่ อ่อนน้อม
29 นำงสำวกนกพร ขุนรอง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ำยประกำศ 
                              ลงวันท่ี  

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน งำนพัฒนำหลักสูตร
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ำยประกำศ 
                              ลงวันท่ี  

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล

30 นำยกตตน์คณพศ หลวงธำดำวรกุล
31 นำงสำวพจมำลย์ กรมวัง
32 นำงสำวอัญชลี คิดรอบ

กระบวนกำรสอบคัดเลือก สอบสัมภำษณ์
1. ก ำหนดวันสอบ วันท่ี  9  กันยำยน พ.ศ. 2564
   เวลำ 9.00 - 15.00 น.
   สถำนท่ีสอบ สอบผ่ำนระบบออนไลน์  Application Zoom 

โปรดตรวจสอบ ID Zoom ทำงอีเมลท่ำนแจ้ง
*ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบกรุณำแจ้งตอบรับกำรเข้ำสอบในระบบออนไลน์ 

ท่ีลิงค์  https://forms.gle/xgY3URXcng3cHQgT9 
ภำยในวันท่ี 5 กันยำยน 2564 เพ่ือจัดล ำดับกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์
ในระบบออนไลน์ หำกท่ำนไม่แจ้งตอบรับท่ำนจะไม่ได้รับกำรจัดล ำดับ
ในกำรเข้ำสอบในระบบออนไลน์

2. หำกท่ำนไม่มำสอบในวันดังกล่ำว ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ

ติดต่อ : งำนทรัพยำกรบุคคล (คุณอมรรัตน์ ภู่นคร)

grad.edtech@mahidol.ac.th
LINE Official ID : @023taguh
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