
 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

************************************** 

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  21 กันยายน พ.ศ.2564  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล จ านวน 1 อัตรา นัน้ 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองใบสมัครครบถ้วนแล้ว  คณะวิทยาศาสตร์ จึง

ขอประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ล าดับที่ ชิ่อ-นามสกุล ก าหนดการสอบ 

1.  นางสาวเสาวลักษณ์ เริงข ากลั่น วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 น. 

     ผ่านแอปพลิเคชั่น Webex Meetings 

 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ 

1. ยนืยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มด าเนินการ

สอบ 15 นาท ี

2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 การสอบคร้งนี้ใช้วิธีออนไลน์ผ่าน

ระบบ  CISCO Webex Meetings ตามรายละเอียด

ทีผู่้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทาง Email 

3. ให้ผู้สมัครเขียนค าตอบลงในกระดาษเปล่าด้วย

ลายมือ และผู้สมัครจะต้องเปิดหน้ากล้อง Video 

เพื่อแสดงตน ตลอดระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้

ใช้คอมพวิเตอร  ์ในการพิมพ์หรือสืบคน้ข้อมูล 

4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพ หรือ สแกนกระดาษค าตอบ

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งค าตอบพร้อมแจ้ง

จ านวนไฟลแ์นบมาที่ surakarn.yoo@mahidol.ac.th 

(คุณภาพไฟล์เอกสารมีผลต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ) 

2.  นางสาวอรุโณทยั ประแจ 

3.  นายพัทธดนย ์จันทรเ์พ็ญแข 

4.  นางสาวกรพรรณ ปาลวัฒน ์

5.  นายณัฐวัชร ข าสุวรรณ 

6.  นายนนทนตัถ ์รัตนกุญชร 

7.  นางสาวจิดาภา อุทยัพัฒน์ 

8.  นางสาวสิริธร จิตต์สกุลรตัน์ 

9.  นายกอ้งกดิากร คงกิ่ง 

10.  นางสาวชุตินนัท์ สุดใจ 

11.  นางสาวณัฏฐา เหมือนวงษธ์รรม 

12.  นายนฤพนธ ์วงศ์จติต์ซื่อ 

13.  นางสาวบัณฑติา ไคร้โทง้ 

14.  นางสาวชลดา บตุรน้ าเพชร 

15.  นางสาวณิชาภา พดัเจริญ 

16.  นางสาวปวีณา โคตะ 

17.  นางสาวณัฐพร มีเสอื 

18.  นางสาวสรญา สินจิตร 

19.  นางสาวเบญจมาภรณ ์รุง่สว่าง 

20.  นางสาวณัฐณิชา พูนบางยงู 
 



ล าดับที ่ ชิ่อ-นามสกุล ก าหนดการสอบ 

21.  นายศิรวิัฒณ ์ตันตาปกุล วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 น. 

     ผ่านแอปพลิเคชั่น Webex Meetings 

 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ 

1. ยนืยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มด าเนินการ

สอบ 15 นาท ี

2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 การสอบคร้งนี้ใช้วิธีออนไลน์ผ่าน

ระบบ  CISCO Webex Meetings ตามรายละเอียด

ทีผู่้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทาง Email 

3. ให้ผู้สมัครเขียนค าตอบลงในกระดาษเปล่าด้วย

ลายมือ และผู้สมัครจะต้องเปิดหน้ากล้อง Video 

เพื่อแสดงตน ตลอดระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้

ใช้คอมพวิเตอร  ์ในการพิมพ์หรือสืบคน้ข้อมูล 

4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพ หรือ สแกนกระดาษค าตอบ

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งค าตอบพร้อมแจ้ง

จ านวนไฟลแ์นบมาที่ surakarn.yoo@mahidol.ac.th 

(คุณภาพไฟล์เอกสารมีผลต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ) 

22.  นายพบกร รัตนบุรี 

23.  นางสาวปวีณธ์ดิา บุตรศร ี

24.  นายชยานันต์ บุรณศิร ิ

25.  นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเอ 

26.  นางสาวสธุัญญา คมิหะจันทร ์

27.  นายวรพล กมลพงศ์กุล 

28.  นางสาวสายพนิ โคตรธา 

29.  นายกนกพงศ์ วิเศษโวหาร 

30.  นายพิรวิชญ์ ศรไีพโรจน์ 

31.  นางสาวอัจฉริญญา ช่วยประคอง 

32.  นางสาวชนรดา แฉ่บาง 

33.  นางสาวปวิชญา นพโสภณ 

34.  นางสาวจุฬารัตน์ คนยงค ์

35.  นางสาวจิราพร ศักดิ์สภุาพ 

36.  นางสาวณภัคภัทร บัวบตุร 

37.  นายพุฒพิงศ์ วิพัฒน์ครุฑ 

38.  นางสาวชลธิชา ไชยนา 

39.  นางสาววชิรญาณ์ ก้อนค าด ี

40.  นางสาวสุวพิชญ ์อ่อนประเสรฐิ 

41.  นางสาวรัชนีกร สนิสุจิต 

42.  นายกัมปนาท โคตรแก้ว 

 ขอให้ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะเข้าสอบคัดเลือก แจ้งยืนยันเข้ารับสอบคัดเลือกผ่านทาง Email: 

surakarn.yoo@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดห้องสอบ และแนวปฏิบัติในการ

สอบจะแจ้งเพิ่มเตมิผ่านทาง Email ที่ผู้สมัครไดล้งทะเบียนไว้ในระบบ 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่     22   ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 

(ลงนาม )  พลังพล  คงเสรี 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 


