
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

------------------------------------------------ 
 ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ล ง วั น ที่  ๓  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ ๔                                 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             
เพ่ือปฏิบัติงาน ณ งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ อัตรา 
บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้  

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑ นางสาว นิภาวรรณ ขาวสังข์  ๒๒ นางสาว เอวาริณณ์ ล าพุทธา 
๒ นางสาว ศิริวรรณ เทศสีหา ๒๓ นางสาว มุนินทร์ เปรมปรีดิ์ 
๓ นางสาว รวิสรา วันเดช  ๒๔ นาย ธรรมนันท์ แซ่ตั้ง 
๔ นางสาว สุรีฉาย รอดพ้น  ๒๕ นาย ปรัชญา สกลอารีย์ 
๕ นางสาว นิสารัตน์ รอดแก้ว ๒๖ นาย อนุชิต ร้อยวงษ์ 
๖ นาย ครรชิตพล สวนแก้ว ๒๗ นางสาว ชลดา บุตรน้ าเพชร 
๗ นางสาว จุฬารัตน์ คนยงค์ ๒๘ นางสาว ณัฐกานต์ เอ่ียมไธสง 
๘ นาย ธนกฤต สืบเรือง ๒๙ นางสาว ผึ้งนภา ศรประสิทธิ์ 
๙ นาย อภิสิทธิ์ ทองดอนเอ ๓๐ นางสาว บี จันทราวิสุทธิ ์

๑๐ นางสาว ญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๓๑ นางสาว พิมพ์ใจ หล้าแหล่ง 
๑๑ นาย วรพล กมลพงศ์กุล ๓๒ นางสาว ชลลดา นนยะ 
๑๒ นางสาว บัณฑิตา ไคร้โท้ง ๓๓ นางสาว ลลิตา เศรษฐชัย 
๑๓ นาย ธีรัชฌา ธุวนิมิตรกุล ๓๔ นางสาว วรางคณา สิงห์เรือง 
๑๔ นางสาว ชนิตา อักษรธีรถาวร ๓๕ นางสาว ธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ 
๑๕ นางสาว นันทิศา จรอ า ๓๖ นาย พายุ กลีบบัว 
๑๖ นางสาว ปวิชญา นพโสภณ ๓๗ นางสาว กนกรัตน์ เขียวงามดี 
๑๗ นาย ธนพล กัลปพฤกษ์ ๓๘ นางสาว สาวิตรี สีภูแพน 
๑๘ นางสาว ณัฐพร เอ่ียมสีใส ๓๙ นางสาว รัตนาภรณ์ คูสมมิตร 
๑๙ นางสาว เจนจิรา คงตุก ๔๐ นางสาว ญภา เหมะวิบูลย์ 
๒๐ นางสาว เบญญาภา จิรปุณณัฏฐา ๔๑ นางสาว ลักษณ์นิตา มลิทอง 
๒๑ นาย นภพล แพนพันธ์อ้วน ๔๒ นางสาว พรนันท์ พงศ์วงประเสริฐ 
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ก าหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ  
๑. ก าหนดการ              
          ๑.๑. สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม  Cisco Webex Meetings 
          ๑.๒ สอบสัมภาษณ์ ในพุธที ่๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม  Cisco Webex Meetings 
       **หากผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธิ์สอบ ไม่มาสอบตามก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
๒. รายละเอียดการสอบ  
           ๒.๑. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน 
           ๒.๒. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน  
                 - สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน บุคลิกภาพ   
                   มารยาท ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ และความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
           ๒.๓. เกณฑ์การตัดสิน 
                - เกณฑ์การตัดสินผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อรวม  
                  คะแนนแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 
๓. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
          จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสอบคัด เลื อกให้ท ราบในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ทางเว็บ ไซต์    
www.la.mahidol.ac.th และ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/ E-Recruitment 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  
 ๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น  
 ๒. น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ  
 ๓. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๒๐ นาที (เข้าโปรแกรม Cisco Webex Meetings)         
     เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ หากพบว่าเมื่อถึงเวลาในการท าข้อสอบแล้ว แต่ผู้เข้าสอบยังไม่มารายงาน  
     ตัวผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันทีโดยจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได ้
 ๔. ระหว่างการสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะท าการบันทึกหน้าจอไว้ตลอดเวลาการสอบ หากพบว่ามีการส่อ 
     ทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ในการพิจารณาบทลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่) 
                                  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
หมายเหตุ หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ จะส่งลิงค์ Cisco Webex Meetings ให้ผู้ที่มี
รายช่ือมีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัครงาน (E-Recruitment) 
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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