
                         

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------------------- 

 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศ ณ วันท่ี  6 กันยายน พ.ศ.  

2564  เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  
จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ  งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

บัดนี้ การรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา   ดังบัญชี 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
                        (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 

                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
สอบถามเพ่ิมเติม : งานทรัพยากรบุคคล   
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร 
grad_edtech@mahidol.ac.th  
LINE Official ID : @023taguh 

 
อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวผกามาศ เลียงธนะฤกษ์
2 นางสาวพีรญา ถาวรย่ิง
3 นางสาวลัลน์รภัทร ศรีสวัสด์ิ
4 นางสาวชุติกาญจน์ นุ่นชู
5 นางสาววริยา สร้อยเกลียว
6 นายเอกรัฐ เอกทรัพย์
7 นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
8 นางสาวเนติกานต์ นวลเกลี้ยง
9 นางสาวพิญญานันท์ วงศ์ธนาสมิทธิ
10 นายนภพล แพนพันธ์อ้วน
11 นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ
12 นางสาวฌัชชา เก็ตสะวา
13 นายพายุ กลีบบัว
14 นางสาวสวภัทร ชูสิทธ์ิ
15 นายปิยชัย นาคอ่อน
16 นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน
17 นายกวินท์พัฒน์ แย้มเกตุ
18 นางสาววิมลสิริ จิตรบรรจง
19 นางสาวธีริศรา เปรมแจ่ม
20 นายพุฒิพงศ์ วิพัฒน์ครุฑ
21 นางสาวนารินทร์ ทวีคูณ
22 นางสาวภัทร์นฤน พ่วงสมจิตต์
23 นางสาวชนิดา สุจริต
24 นางสาวกาญจน์ติมา เกษมสวัสด์ิ
25 นางสาวจุฬารัตน์ อนงค์
26 นางสาวจิตรดาวัลย์ คํายืนยง
27 นายสิทธิพัฒน์ สนตุ่น
28 นางสาวธนิตา พูนศิริ
29 นางสาวจิตรลดา จันเคน
30 นางสาวณัฐริกา จ้อยทองมูล

              บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
          เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

        ลงวันที่            กันยายน  พ.ศ. 2564
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงาน งานศูนย์ภาษา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล

              บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
          เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

        ลงวันที่            กันยายน  พ.ศ. 2564
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงาน งานศูนย์ภาษา

31 นางสาวออมทรัพย์ อาศนเวช
32 นางสาวประภาพรรณ หมายกลาง
33 นายดํา ม้องเพอ
34 นางสาวกานติมา ธิรามนตร์
35 นางสาวชนัญชิดา แสงแก้ว
36 นางสาวกาญจนา สุวรพันธ์
37 นางสาวปาณิสรา ภู่ประทุม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95570811060?pwd=NmJucnBtUXVQeEM2NUw0WWF0dm93QT09
Meeting ID: 955 7081 1060     /     Passcode: FGS0110

3. กําหนดวันสอบสัมภาษณ์จะประกาศภายหลังการสอบปฏิบัติ
4. หากท่านไม่มาสอบในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

                                                                               (ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ)
                                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคล (คุณอมรรัตน์ ภู่นคร)
grad_edtech@mahidol.ac.th
LINE Official ID : @023taguh

อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน

กระบวนการสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์
1. สอบปฏิบัติ : วันที่   1  ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา  13.00 - 16.30 น. 
                    - สอบปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
                    - รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น. (รอใน waiting room จะเชิญเข้าห้องสอบ    
                      ตามลําดับการเข้าห้อง Zoom)
                   - รับรายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom ถึงเวลา 14.00 น. 
                     หากเลยเวลาที่กําหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

   สถานที่สอบ  : สอบผ่านระบบออนไลน์  Zoom Application 

2. โปรดปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ Zoom
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ข้อกําหนดในการเข้าสอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่  1  ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น. (รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น.) 
--------------------------------------------- 

 

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ งานศูนย์ภาษา 
สอบปฏิบัติ : การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เข้าสอบ โปรดดําเนินการ ดังนี ้
1. ดําเนินการติดต้ัง Zoom Application  
2. ให้ตั้งชื่อ-สกุลจริงในโปรแกรม Zoom หากท่านไม่ต้ังชื่อ-สกุลจริง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
3. รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น. (รอใน waiting room จะเชิญเข้าห้องสอบ     

ตามลําดับการเข้าห้อง Zoom) 
- รับรายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom ถึงเวลา 14.00 น. หากเลยเวลาที่กําหนด 
  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  

4. ขณะสอบให้เปิดกล้องตลอดเวลาจนกว่าจะสอบเสร็จเรียบร้อย 
5. เม่ือเข้าห้องสอบ Zoom ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง 
6. เม่ือเข้าห้องสอบ Zoom ให้ลงช่ือ-สกุลจริง ในช่อง Chat 
7. ให้ผู้เข้าสอบแอดไลน์ LINE Official HR ID : @023taguh  เพ่ือใช้ติดต่อส่ือสารในวันสอบ เม่ือแอดไลน์

แล้วให้ทักไลน์และพิมพ์แจ้งช่ือ-สกุลจริง  
8. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ทั้งน้ี จะแจ้งท่านทาง LINE Official ID : @023taguh 
     
 
 
 
 
 (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน 
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