
 
 
 
 

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกบรรจุเปนลูกจางช่ัวคราว 

 
  

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ซึ่งไดประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

จํานวน ๑ อัตรา น้ัน 

  บัดน้ี การรับสมัครได เสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายช่ือผูมีสิท ธิสอบขอเขียน                 

เพ่ือคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว ดังบัญชีรายช่ือแนบทายประกาศน้ี  โดยมีกําหนดการสอบดังน้ี  

- สอบขอเขียน ในจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทางออนไลน Zoom meeting Link : shorturl.at/nuxAZ 

Meeting ID: 919 9460 3201 

Passcode: 455926 

โดยผูสมัครทุกทานตองแจงตอบรับยืนยันการเขารวมสอบคัดเลือกที่หมายเลข

โทรศัพท ๐๘๐-๙๙๐-๙๑๓๐ คุณพรรษชล ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ หากไมไดรับการ

ยืนยันจะถือวาสละสิทธ์ิในการเขารวมการสอบคัดเลือก   

               

     ประกาศ   ณ  วันที ่          กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
       
                     (ศาสตราจารย ดร.ฉัตรเฉลมิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
             คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
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บัญชีรายชื่อแนบทายประกาศคณะเทคนิคการแพทย ลงวันที่              กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ตําแหนง  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

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

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

     

๑.  นางสาว ชัญญานุช นาครักษสงวน   

๒.  นางสาว เมธาวี จิบกระพงษ   

๓.  นางสาว นันทิชา ถนอมทรัพยสนิ   

๔.  นางสาว ญาณิศา เสนีวงศ ณ อยุธยา   

๕.  นางสาว สุรีภรณ บุญปน   

๖.  นางสาว ศศิชา อึงไพเราะ   

๗.  นางสาว เบญญาภา จิรปุณณัฏฐา   

๘.  นาย ธนัยนันท นนทธิ   

๙.  นางสาว ณัฐวดี ทวีวรรณ   

๑๐.  นางสาว เกตนสิร ี สําเร็จทรัพย   

๑๑.  นาย ฐิติโชติ ปญญาศรีวินิจ   

๑๒.  นางสาว วริยา สรอยเกลียว   

๑๓.  นางสาว นันทิตา เส็งมา   

๑๔.  นางสาว รัชนีกร สินสุจิต   

๑๕.  นางสาว ชลดา งามสอาด   

๑๖.  นางสาว เอวาริณณ ลําพุทธา   

๑๗.  นางสาว จิราพร ศักด์ิสุภาพ   

๑๘.  นางสาว พรรณชนก โฮนอก   

๑๙.  นางสาว พรชิตา ภิรมยเมือง   

๒๐.  นางสาว ธนัญญา กิ่งสวัสด์ิ   

๒๑.  นางสาว อารีรัตน บุตุธรรม   

๒๒.  นางสาว วิชญาพร เฉลิมพงศ   

๒๓.  นางสาว นัชชา เซาะมัน   

๒๔.  นาย ศิริวัฒณ ตันตาปกุล   

๒๕.  นาย สิรภพ พินิจการ   

๒๖.  นางสาว นํ้าฟา ขบวนฉลาด   

๒๗.  นางสาว ปวิชญา นพโสภณ   

๒๘.  นาย ปริญญา อาดํา   

๒๙.  นางสาว อินทิตา ศรีราช   
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๓๐.  นางสาว ชาลินี หมูอุบล   

๓๑.  นาย นัฐนนท รัตนพันธุ   

๓๒.  นางสาว ชาคริยา แจมศร ี   

๓๓.  นางสาว วรลักษณ ขันทอง   

๓๔.  นางสาว อรวรรณ โชติมงคล   

๓๕.  นางสาว สาวินันท คาลเคน   

๓๖.  นางสาว ณัฐฑิริณ ปานคํา   

๓๗.  นาย ประเสริฐ สุขสงวน   

๓๘.  นางสาว กนกรัตน เขียวงามดี   

๓๙.  นางสาว ณัฐธยาน อภิวัฒนไพฑูรย   

๔๐.  นางสาว อุมา สุดใจ   

๔๑.  นางสาว ชญานี ธนวัฒนสิร ิ   

๔๒.  นางสาว เอกมล พันธุรักษ   

๔๓.  นางสาว ฉวีวรรณ เหรียญประชา   

๔๔.  นางสาว พิมพใจ สวัสดิสาระ   

๔๕.  นาย อภิสิทธ์ิ ทองดอนเอ   

๔๖.  นางสาว ศิรมณ ี ปราถนวิทยา   

๔๗.  นางสาว ศุภิกา กิตติภูริวงศ   

๔๘.  นาย ณัฐภัทร ธรรมจักร   

๔๙.  นางสาว ทัณฑิกา วิลาจันทร   

๕๐.  นาย นายสุรชัย วงษสุทัย   

๕๑.  นางสาว กรกนก แสงวิรุณ   

๕๒.  นางสาว รสกร เอ่ียมสะอาด   

๕๓.  นางสาว ชนากานต สุวรรณโมล ี   

๕๔.  นางสาว ประภาภร ใหญมีศักด์ิ   

๕๕.  นางสาว อุษา พรอมวงศ   

๕๖.  นางสาว อรอัชฌา อินทรชิต   

๕๗.  นางสาว พิมพใจ หลาแหลง   

๕๘.  นาย ธนกฤต สืบเรือง   

๕๙.  นางสาว ดวงมาลัย สุดชู   

๖๐.  นางสาว ไพรินทร คําใจ   

๖๑.  นางสาว อรวรรณ เพ็งมา   

๖๒.  นางสาว นิภาวรรณ ขาวสังข   



ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๖๓.  นางสาว ณัฐกานต เอ่ียมไธสง   

๖๔.  นางสาว ธมนวรรณ กลิ่นออน   

๖๕.  นาย ณรงคศักด์ิ โฉมสันเทียะ   

๖๖.  นาย ญาณวุฒ ิ อินทฤทธ์ิ   

๖๗.  นางสาว พรรณราย วงษขวัญเมือง   

๖๘.  นาย ฤชากร จึงตระกูล   

๖๙.  นาย วิศณุพงษ องศารา   

๗๐.  นาย ปฏิพงศ นาคนวล   

๗๑.  นางสาว นันทวรรณ วัฒนกุญชร   

๗๒.  นางสาว รัตนาวดี พานิชกุล   

๗๓.  นาย ฐาปกรณ สุนันตา   

๗๔.  นางสาว กชนิภา พุทธกรธํารงป   

๗๕.  นางสาว อนงคนุช อุดแตน   

๗๖.  นางสาว สุรีพร ทิมประเสริฐ   

๗๗.  นางสาว ปาณิสรา โสสุข   

๗๘.  นาย ประกาศิต สงวนชาติ   

๗๙.  นางสาว ณัฐมน ธาดาจิรันดรกุล   

๘๐.  นาย ปฏิภาน พ่ึงสุขแดง   

๘๑.  นางสาว ศิรภัสสร รองละคร   

๘๒.  นางสาว นพวรรณ วราภรณ   

๘๓.  นางสาว รัฐนันท พรตพรหมจริยา   

๘๔.  นางสาว รุจรวี มีสงา   

๘๕.  นาย ธรรมนันท แซต้ัง   

๘๖.  นางสาว พัชรินทร พันธฟก   

๘๗.  นางสาว ณิชาภัทร พิพัฒนธนกิจกุล   

๘๘.  นาย อิสระ เจนรักสุขุม   

๘๙.  นางสาว สุวิมล นรารักษ   

๙๐.  นางสาว สุวพิชญ ออนประเสริฐ   

๙๑.  นางสาว วณิชยา เพ็งจันทร   

๙๒.  นางสาว จุฑามาศ โตศิลา   

๙๓.  นาย กมลภัทร ยุพาสวัสด์ิ   

๙๔.  นาย พสธร ต้ังสวัสด์ิดํารง   

๙๕.  นาย ชนะชัย รังษีบุตร   



ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๙๖.  นางสาว สาวิตร ี สีภูแพน   

๙๗.  นางสาว อนุสรา ชัยรุงโรจนสกุล   

๙๘.  นางสาว วิริยา มะกอกนา   

๙๙.  นาย พีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย   

๑๐๐.  นางสาว รัชดา ภิรมยสนธ์ิ   

๑๐๑.  นางสาว จิตรลดา เอ่ียมอุไร   

๑๐๒.  นาย พันธุมงคล รุงแสง   

๑๐๓.  นางสาว จิตรรัตน ถอบทวมทรัพย   

๑๐๔.  นางสาว ลักษณนิตา มลทิอง   

๑๐๕.  นางสาว สุธามาศ แพรทอง   

๑๐๖.  นาย วรวิช ปานพรม   

๑๐๗.  นางสาว นันทิศา จรอํา   

๑๐๘.  นางสาว รวิสรา วันเดช   

๑๐๙.  นาย ชาญวิษณ บุญศร ี   

๑๑๐.  นางสาว เจนจิรา คงตุก   

๑๑๑.  นางสาว สมกมล อาจสวาง   

๑๑๒.  นางสาว พรไพลิน จวงสอน   

๑๑๓.  นาย ปรัชญา สกลอารีย   

๑๑๔.  นาย พีระศักด์ิ ชะออนชม   

๑๑๕.  นางสาว อัญชิสา กิจเปรมศักด์ิ   

๑๑๖.  นางสาว วิศรุตา บุญปาลิต   

๑๑๗.  นางสาว ภัทรสุดา เกิดเอ่ียม   

๑๑๘.  นางสาว ธนาภา หน่ึงสวัสด์ิ   

๑๑๙.  นางสาว พิญญานันท วงศธนาสมิทธิ   

๑๒๐.  นาย ธนวุฒิ คําปาเครือ   

๑๒๑.  นางสาว ชลลดา นนยะ   

๑๒๒.  นางสาว นัจนันท ออนละมัย   

๑๒๓.  นางสาว มนัสวี แผนสมบูรณ   

๑๒๔.  นางสาว ปาริชาติ สุขสม   

๑๒๕.  นางสาว หัทยา บุญรินทร   

๑๒๖.  นางสาว มุกริน ตรีถัน   

๑๒๗.  นางสาว ศุภนิดา เฮ็งนิรันดร   

 


		2021-09-19T21:49:44+0700
	chartchalerm.isa




