ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
**************************************
ตามประกาศคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ลงวั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ.2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 1 อัตรา นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองใบสมัครครบถ้วนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึง
ขอประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชิ่อ-นามสกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ เริงขากลั่น
นางสาวอรุโณทัย ประแจ
นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
นางสาวกรพรรณ ปาลวัฒน์
นายณัฐวัชร ขาสุวรรณ
นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร
นางสาวจิดาภา อุทยั พัฒน์
นางสาวสิรธิ ร จิตต์สกุลรัตน์
นายก้องกิดากร คงกิ่ง
นางสาวชุตินนั ท์ สุดใจ
นางสาวณัฏฐา เหมือนวงษ์ธรรม
นายนฤพนธ์ วงศ์จติ ต์ซื่อ
นางสาวบัณฑิตา ไคร้โท้ง
นางสาวชลดา บุตรน้าเพชร
นางสาวณิชาภา พัดเจริญ
นางสาวปวีณา โคตะ
นางสาวณัฐพร มีเสือ
นางสาวสรญา สินจิตร
นางสาวเบญจมาภรณ์ รุง่ สว่าง
นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง

กาหนดการสอบ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Webex Meetings
 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ
1. ยืนยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มดาเนินการ
สอบ 15 นาที
2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพ ร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด -19 การสอบคร้ ง นี้ ใช้ วิธี อ อนไลน์ ผ่ า น
ระบบ CISCO Webex Meetings ตามรายละเอียด
ทีผ่ ู้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทาง Email
3. ให้ ผู้ สมัค รเขียนคาตอบลงในกระดาษเปล่าด้วย
ลายมือ และผู้สมัครจะต้องเปิ ดหน้ากล้อง Video
เพื่อแสดงตน ตลอดระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้
ใช้คอมพิวเตอร ์ในการพิมพ์หรือสืบค้นข้อมูล
4. ให้ผู้สมัครถ่ายภาพ หรือ สแกนกระดาษคาตอบ
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งคาตอบพร้อมแจ้ง
จานวนไฟล์แนบมาที่ surakarn.yoo@mahidol.ac.th
(คุณ ภาพไฟล์ เอกสารมี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ)

ลาดับที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ชิ่อ-นามสกุล
นายศิรวิ ัฒณ์ ตันตาปกุล
นายพบกร รัตนบุรี
นางสาวปวีณธ์ ดิ า บุตรศรี
นายชยานันต์ บุรณศิริ
นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเอ
นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร์
นายวรพล กมลพงศ์กุล
นางสาวสายพิน โคตรธา
นายกนกพงศ์ วิเศษโวหาร
นายพิรวิชญ์ ศรีไพโรจน์
นางสาวอัจฉริญญา ช่วยประคอง
นางสาวชนรดา แฉ่บาง
นางสาวปวิชญา นพโสภณ
นางสาวจุฬารัตน์ คนยงค์
นางสาวจิราพร ศักดิ์สภุ าพ
นางสาวณภัคภัทร บัวบุตร
นายพุฒพิ งศ์ วิพัฒน์ครุฑ
นางสาวชลธิชา ไชยนา
นางสาววชิรญาณ์ ก้อนคาดี
นางสาวสุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ
นางสาวรัชนีกร สินสุจิต
นายกัมปนาท โคตรแก้ว

กาหนดการสอบ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Webex Meetings
 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบ
1. ยืนยันตัวบุคคลในห้องประชุม ก่อนเริ่มดาเนินการ
สอบ 15 นาที
2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพ ร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด -19 การสอบคร้ ง นี้ ใช้ วิธี อ อนไลน์ ผ่ า น
ระบบ CISCO Webex Meetings ตามรายละเอียด
ทีผ่ ู้สมัครจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทาง Email
3. ให้ ผู้ สมัค รเขียนคาตอบลงในกระดาษเปล่าด้วย
ลายมือ และผู้สมัครจะต้องเปิ ดหน้ากล้อง Video
เพื่อแสดงตน ตลอดระยะเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้
ใช้คอมพิวเตอร ์ในการพิมพ์หรือสืบค้นข้อมูล
4. ให้ผู้ ส มัครถ่ายภาพ หรือ สแกนกระดาษคาตอบ
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งคาตอบพร้อมแจ้ง
จานวนไฟล์แนบมาที่ surakarn.yoo@mahidol.ac.th
(คุณ ภาพไฟล์ เอกสารมี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ)

ขอให้ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะเข้าสอบคัดเลื อก แจ้งยืนยันเข้ารับสอบคัดเลือกผ่านทาง Email:
surakarn.yoo@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดห้องสอบ และแนวปฏิบั ติในการ
สอบจะแจ้งเพิ่มเติมผ่านทาง Email ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
ประกาศ ณ วันที่

22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงนาม ) พลังพล คงเสรี
ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

