
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ก าหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป โดยแจ้งว่าขอเลื่อนการสอบคัดเลือก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะก าหนดวันสอบคัดเลือกให้ทราบ 

อีกครั้งหนึ่งนั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอก าหนดวันสอบคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารเอกสาร)    

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

๑ นางสาวนิศารัตน์ วงศ์ชุมภู ๑๘ นางสาวนันทิตา เส็งมา 

๒ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองศรี ๑๙ นางสาวณิกษา ประภาสุชาติ 

๓ นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ ๒๐ นางสาวปทิตตา เหลืองประภา 

๔ นายสรวิศ บาเปีย ๒๑ นางสาวรัตนาวดี พานิชกุล 

๕ นางสาวเจนิสตา หัสถาดล ๒๒ นางสาวกฤษนันท์ ดนตรีรักษ์ 

๖ นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร ๒๓ นางสาวชลธิชา แตงน้อย 

๗ นางสาวณิชกานต์ พรึงล าภู ๒๔ นางสาวพิชามญช์ อินทิตานนท์ 

๘ นายเรืองรพ ีจรัสเจษฎา ๒๕ นายภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ 

๙ นางสาวเบญจมาภรณ์ ไทรนนทรีย์ ๒๖ นางสาวศุภิสรา วงษ์วีระขันธ์ 

๑o นางสาวณัฐกุล มีสุข ๒๗ นางสาววิภาภรณ์ ทรายทอง 

๑๑ นางสาวพิมพ์อร เลาหสุวรรณพานิช ๒๘ นางสาวณัฐพร มีเสือ 

๑๒ นางสาวสิริธร จิตต์สกุลรัตน ์ ๒๙ นายนนทวัจน์ จิราสุคนธ์ 

๑๓ นางสาวศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล ๓๐ นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง 

๑๔ นางสาวเบญญาภา จิรปุณณัฏฐา ๓๑ นายปฏิภาน พ่ึงสุขแดง 

๑๕ นางสาววณิชยา เพ็งจันทร์ ๓๒ นางสาวจริยา ศรีกลัด 

๑๖ นางสาวอินทิตา ศรีราช ๓๓ นายรัชภูมิ รัตนลาโก 

๑๗ นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง ๓๔ นางสาวขนิษฐา นาแหยม 



 

 ให้ผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 

Meeting ในวันพฤหัสบดทีี่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดสอบดังนี้ 

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งด้านการบริหารงานทั่วไป 

และปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

 

หมายเหตุ : ลิงค์ส าหรับสอบออนไลน์จะส่งให้ผู้มีสิทธิสอบทาง e-mail ก่อนวันสอบ 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

๓๕ นางสาวเปมนัทธ์ ปรางเลิศ ๕๖ นางสาวธิดารัตน์ สมเรือง 

๓๖ นางสาวพรรณราย วงษ์ขวัญเมือง ๕๗ นางสาวภัทรพรณ์ สนุันดา 

๓๗ นางสาวชญานุตม์ พงศ์วรวัฒน์ ๕๘ นางสาวชวิศา ทองปัญญา 

๓๘ นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม ๕๙ นางสาวนันทภา ราศร ี

๓๙ นางสาวผกามาศ เลียงธนะฤกษ์ ๖๐ นายฐิตโิชติ ปัญญาศรีวินิจ 

๔๐ นางสาวชญานิศ ค ากลัด ๖๑ นางสาวณัฐชา เมฆฉาย 

๔๑ นางสาวลลิตา อินมงคล ๖๒ นางสาวกานต์พชิชา ปานมณ ี

๔๒ นายบัญชานน สงวนสัตย ์ ๖๓ นางสาวภัสชญา ดิลกภากรณ ์

๔๓ นางสาวธนารัตน์ อุดมวรรณาเขตร ๖๔ นางสาวภัทรธิดา พันโน 

๔๔ นางสาวจิรดา ลิ่มนิจสรกุล ๖๕ นายภควัต ดรปญัญา 

๔๕ นางสาววิยดา เม้งเกร็ด ๖๖ นางสาวนภาพร วิรอด 

๔๖ นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ ์ ๖๗ นางสาวสุภาวดี หลักหมู ่

๔๗ นายพายุ กลีบบัว ๖๘ นายฉัตรชัย สุขสมบตั ิ

๔๘ นายสทิธัตถ์ ไชยวิศิษฏ ์ ๖๙ นางสาวจฑุาลักษณ์ สังวรณ ์

๔๙ นายพงศธร ปิ่นทว้ม ๗๐ นางสาวณชิชภา เข็มทอง 

๕๐ นายศุภวิชญ์ มะเริงสิทธิ ์ ๗๑ นางสาววรรณภา เขียวอ่อน 

๕๑ นางสาวพชิามญชุ์ มะกรูดอินทร ์ ๗๒ นางสาวสุธัญญา คิมหะจนัทร ์

๕๒ นางสาวณปภัช กฤษสนอง ๗๓ นางสาวณัฐริกา จ้อยทองมูล 

๕๓ นางสาวชนากานต์ สร้อยสมวงษ์ ๗๔ นางสาวภัทราพร สิงห์ภิรมย์ 

๕๔ นางสาวปพิชญา สโุข ๗๕ นางสาวภัคศรัณญ์ พิพฒันบ์รรณกิจ 

๕๕ นางสาวศศิพิมพ์ บุรีรัตน ์



 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน 

๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น 
๒. น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ 
๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที  
๔. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใดๆ ระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด 
๕. หากพบผู้มีสิทธิสอบกระท าการทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใด ผลสอบจะถือเป็นโมฆะ 

 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 

รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 


