
 
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 

เร่ือง  รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างเงนิรายได ้
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
.......................................................... 

 
  อา้งถึง ประกาศวิทยาเขตกาญจนบรุ ีเรือ่ง รบัสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อจา้งเป็นลกูจา้ง
เงินรายได้ ต  าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่ วไป  สังกัดงานบริหารแหละทรพัยากรบุคคล วิทยาเขต
กาญจนบรุ ีมหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 1 อตัรา นัน้ 
 
  บัดนี ้ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว ได้ครบก าหนดเวลา                   
จึงขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รบัการสอบคดัเลือก พรอ้มก าหนด วนั เวลา สถานท่ี ในการสอบคดัเลือก 
ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ยประกาศนี ้
         
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี             กนัยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.น.สพ. ก าลงั ชมุพลบญัชร) 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขตกาญจนบรุ ี
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บัญชีรายช่ือแนบทา้ยประกาศวทิยาเขตกาญจนบุรี 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจา้งเงนิรายได ้

ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสอบคัดเลือก  

ล ำดบัท่ี ค ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 

1 นำงสำว นนัทิยำ เรือนใจหมั้น  

2 นำงสำว ผึ้งนภำ ศรประสิทธ์ิ  

3 นำงสำว อมรรัตน์ ศรีสุวรรณ์  
4 นำงสำว ชลดำ งำมสอำด  
5 นำงสำว มนสัว ี แผนสมบูรณ์  

6 นำงสำว อลิษำ ทองเกิด  

7 นำงสำว กมลพรรณ เร่ิมบริรักษ ์  

8 นำย อภิวฒัน ์ เขจรแข  

9 นำงสำว เนติกำนต ์ นวลเกล้ียง  

10 นำย นีรธร สุดศรี  
11 นำงสำว กมลชนก ชูเลิศ  

12 นำงสำว ภทัรำพร กฤษณำนนท ์  

13 นำย ธนกฤต สืบเรือง  

14 นำย ณฐัวชัร ข ำสุวรรณ  

15 นำงสำว เบญญำทิพย ์ สกุลเสรีวฒันำ  
16 นำงสำว สำวิตรี สีภูแพน  

17 นำย มำวิน มัน่คง  

18 นำย พีรศกัด์ิ ประสพโภคำกร  

19 นำงสำว บุษกร ธงจนัทร์  

20 นำงสำว กมลชนก กองเงิน  

21 นำงสำว นิภำวรรณ ขำวสังข ์  

22 นำงสำว พรรณชนก โฮนอก  



23 นำงสำว รมยธี์รำ กฤษสันเทียะ  

24 นำย ธนวรรธน์ ทองสุทธำ  

25 นำงสำว อมรรัตน์ ศิริเลิศ  
26 นำงสำว ชณฏัฐธ์ร วงศดี์ยิง่  
27 นำย พสธร ตั้งสวสัด์ิด ำรง  
28 นำงสำว ศิรมณี ปรำถน์วิทยำ  
29 นำงสำว สิริวรรณ จนัทร์ฉำย  

30 นำงสำว ปัทมวรรณ พุม่นอ้ย  
31 นำงสำว ชนญัชิดำ พิณนอก  

32 นำย สิปปภำส ศรีใส  
33 นำงสำว ไพลิน ชูเลิศ  

34 นำงสำว รุ่งฤดี วิเศษสิงห์  

35 นำงสำว ปำนตะวนั โพธ์ิเงินงำม  
36 นำงสำว วนิดำ มลิผล  
37 นำย พิเชษฐ ์ สพงัทอง  

38 นำงสว ณฏัฐินี วำยวุรรธนะ  

39 นำงสำว ชินำนำฎ บริวตัร์  

40 นำงสำว ดำรินทร์ วรรณวงศ ์  

41 นำงสำว น ้ำฝน สุธำพจน์  

42 นำงสำว ลลนำ วลัภำ  

43 นำงสำว ศิริรักษ ์ กองอ่ิม  

44 นำย บญัชำ รุ่งอุทยั  

45 นำงสำว วนิดำ พิงสระนอ้ย  

46 นำงสำว นฤมล ภูฆงั  

47 นำงสำว อญัชลี ชำโชติ  
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก  
ต าแหน่ง หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
วัน เวลา สถานทีส่อบ        

เจา้หนา้ท่ี
บรหิารงาน
ทั่วไป 

 

งานบรหิารและ
ทรพัยากรบคุคล  
 
วิทยาเขตกาญจนบรุี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

วันพฤหสับด ีที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขา้รบัการสอบ ณ หอ้ง 2204 อาคารเรยีน
รวม ชัน้ 2 วิทยาเขตกาญจนบรุ ีมหาวิทยาลยัมหิดล  

 
เวลา 9.30 – 11.30 น. สอบขอ้เขียนและสอบปฏิบตัิ ความรูค้วามสามารถ
เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี ท่ีก าหนด (ตามประกาศรบัสมคัรงาน)  ณ 
หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์2204 อาคารเรยีนรวม ชัน้ 2 วิทยาเขตกาญจนบรุ ี
มหาวิทยาลยัมหิดล  
เวลา 12.30 น. ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิเขา้รบัการสอบสมัภาษณ ์ณ โถงชัน้ 1 
อาคารอ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบรุ ีมหาวิทยาลยัมหิดล 
 
เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป สอบสมัภาษณ ์ณ หอ้งสกลุกนัภยั ชัน้ 4 อาคาร
อ านวยการ วิทยาเขตกาญจนบรุ ีมหาวิทยาลยัมหิดล  

 

 
 
หมายเหตุ  : ผูส้มคัรท่านใดเอกสารประกอบการสมคัรงานยงัไม่ครบถว้นสมบรูณ ์ใหน้ าเอกสารมาสง่ใหค้รบถว้น
ในขัน้ตอนลงทะเบียนเขา้รบัการสอบ หากเอกสารไม่ครบถว้นจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รบัการสอบ  
    :  ผูส้มัครท่านใดส่งใบสมคัรทางระบบออนไลน ์ใหก้รอกเอกสารใบสมคัรและย่ืนเอกสารประกอบการ
สมคัรงานใหค้รบถว้นก่อนลงทะเบียนเขา้รบัการสอบ หากเอกสารไม่ครบถว้นจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รบัการสอบ 
    : โปรดแตง่กายสภุาพเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ : งานบรหิารและทรพัยากรบคุคล โทร 0859893348 
Email: niran.pia@mahidol.edu 
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