
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ก าหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

จ านวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ ส านักงานอธิการบดี โดยแจ้งว่าขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะก าหนดวันสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอก าหนดวันสอบคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

๑ นางสาววิไลวรรณ ใจทัศน์กุล ๒๒ นางสาวกัลยกร เรือนนุช 

๒ นางสาวปทิตตา เหลืองประภา ๒๓ นางสาวปพิชญา สุโข 

๓ นายสมัชชา คุ้มแก้ว ๒๔ นายพัชรพล หนูทอง 

๔ นางสาวนพรัตน ์พุ่มกุมาร ๒๕ นางสาวดุษฏี ปั้นน้อย 

๕ นางสาววิภาพร สุนทรสารทูล ๒๖ นางสาวสุภาดา ภมูิรัตนางกูร 

๖ นางสาวชุตินันท ์สุดใจ ๒๗ นางสาวเมทิน ีอบภิรมย์ภู ่

๗ นางสาวสภารัตน์ เหลืองห่อ ๒๘ นางสาวชนรดา แฉ่บาง 

๘ นางสาวนริศวรรณ ศรีประยูรธรรม ๒๙ นางสาวชนิดาภา เฉยเจรญิ 

๙ นางสาวกนกพร ขุนรอง ๓๐ นางสาวชาลิสา แสงสว่าง 

๑o นางสาวญาณิศา ฟ้าภญิโญ ๓๑ นางสาวพิมพ์อร เลาหสุวรรณพานชิ 

๑๑ นายนนทนัตถ ์รัตนกุญชร ๓๒ นางสาวแพรวพิชญ์ แปลกสุต 

๑๒ นายสิทธิกร ภมรพล ๓๓ นายนายสิทธิชัย กันยะ 

๑๓ นางสาวอรอุมา สงสว่าง ๓๔ นายธารภณ นิธิจิรมน 

๑๔ นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม ๓๕ นางสาวขจีพรรณ ศรเดช 

๑๕ นายกานต์ชนิต เลิศสริิเพียร ๓๖ นางสาวพิชามญช์ุ อินทิตานนท์ 

๑๖ นางสาวมาฆะวัน ล าพูน ๓๗ นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ 

๑๗ นางสาวเบญจมาภรณ์ ไทรนนทรีย ์ ๓๘ นางสาวหม่อนไหม รณุชิต 

๑๘ นายณุพรรณ เร่งส าประทวน ๓๙ นายนพคุณ นาคนาวา 

๑๙ นางสาวชลณดา จันทรวิทุร ๔๐ นางสาวชุรีย์พร โยธินวิทยเุวทย ์

๒๐ นายสิทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ ์ ๔๑ นางสาววสุพัชร์ วัฒนดิษฐจันทร ์

๒๑ นางสาววิลาวณัย์ จึงมานะกิจ ๔๒ นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร ์



 

 
 ให้ผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ใน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดสอบดังนี้ 

 

รอบเช้า ล าดับที่ ๑ - ๓๐  

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ลิงค์ส าหรับสอบออนไลน ์

Meeting number: ๒๖๔๒ ๘๕๒ ๙๐๒๘  

Password: ๑๗๐๙๒๕๖๔ 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc1ac5d4b8475afd6b82b10244b255e6b 

 

 รอบบ่าย ล าดับที่ ๓๑ – ๖๑ 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

 ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ลิงค์ส าหรับสอบออนไลน ์

Meeting number: ๒๖๔๑ ๘๘๓ ๓๔๒๔ 

Password: ๑๗๐๙๒๕๖๔                     

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9137d449e204ec77ded79393afbb888c 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล 

๔๓ นายชาญณรงค ์พุ่มบ้านเช่า ๕๓ นางสาวภัณอร ไทยบุญรอด 

๔๔ นางสาวณัฐชา เมฆฉาย ๕๔ นายสุรัตน์ แช่มคา้ 

๔๗ นายจักรพงษ์ ตาละลักษมณ ์ ๕๕ นางสาวปวีณ์ธิดา ค าสัน้ 

๔๘ นางสาวอนุธดิา อร่ามวบิูลย ์ ๕๖ นางสาวภัทราพร สิงห์ภิรมย์ 

๔๙ นางสาวนภาลยั ธนะวัฒน ์ ๕๗ นายธีรัชฌา ธุวนิมิตรกุล 

๕๐ นายวาทิน ค าแพง ๕๘ นางสาวอภิรัตน์ ออสุวรรณ 

๕๑ นางสาวจริยา ศรีกลัด ๕๙ นางสาวปวีณ์ธิดา บุตรศรี 

๕๒ นางสาวเพียงดาว องอาจ ๖๐ นางสาววรรณภา เขียวอ่อน 

๔๕ นางสาววิยดา เม้งเกร็ด ๖๑ นางสาวนลนิพร สวัสดิภาพ 

๔๖ นางสาวภัทรกาญจน์ ประพันธ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc1ac5d4b8475afd6b82b10244b255e6b
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m9137d449e204ec77ded79393afbb888c


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 นายแพทย์ธนัย์ สุภัทรพันธุ์) 

รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 


