
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม) 

เรื่อง  มาตรการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------------------------------------- 

   ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

สังกัดกองทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ไปแล้วนั้น 

                  ในการนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการเปิดใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับ

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเ พ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ลงวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงขอให้ผู้มีสิทธิสอบในต าแหน่งดังกล่าวส่งหลักฐานการตรวจเชื้อ 

COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่มีระยะเวลาการตรวจไม่เกิน 3 วัน ก่อนวันสอบคัดเลือก โดยให้

ส่งผลตรวจมาที่ e-mail : piyaporn.lee@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 

15.00 น.  โดยระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจให้ชัดเจน หากผู้มีสิทธิสอบไม่มีผลการตรวจเชื้อ COVID-19  

ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 

 

 

 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่                พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



  

 

 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองทรัพยากรบุคคล  ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๓ อัตรา นั้น 
 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที ่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดับที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

๑   นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข  ๒๑   นางสาวอรัญญา แสงจันทร์  
๒   นายธนกฤต กลึงผล  ๒๒   นางสาวศิรมณี ปราถน์วิทยา  
๓   นางสาวหัทยา เตชะธีรปัญญา  ๒๓   นางสาวชลธชิา ไชยนา  
๔   นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์  ๒๔   นางสาววริยา สร้อยเกลียว  
๕   นางสาวพิชญ์ชาดา มีใจเย็น  ๒๕   นายณุพรรณ เร่งส าประทวน  
๖   นางสาววรกานต์ วิวัฎฎ์กุลธร  ๒๖   นางสาวปราชญา ศรัทธา  
๗   นางสาวนิสารัตน์ รอดแก้ว  ๒๗   นางสาวพิมพ์สิริ เกตุเพชร  

๘   นางสาวปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์  ๒๘   นางสาวภาวิณี ธีรวฒุิ  

๙   นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร  ๒๙   นายอภิเดช เล้าโสภาภิรมย์  

๑๐   นางสาวธนารัตน์ อุดมวรรณาเขตร  ๓o   นางสาวสาริน สกุลสมุทร  

๑๑   นางสาวกัญญศร สุดเสงี่ยม  ๓๑   นางสาวเดือนเพ็ญ มีชัย  

๑๒   นางสาวชญานี จองลีพันธ์  ๓๒   นางสาวธารทิพย์ วังน้อย  

๑๓   นายปิยชัย นาคอ่อน  ๓๓   นางสาวณัฐชา เมฆฉาย  

๑๔   นางสาวถิรดา แพงเพชร  ๓๔   นางสาวปวีณ์ธิดา บุตรศรี  

๑๕   นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค  ๓๕   นางสาวสุภาดา ภูมิรัตนางกูร  

๑๖   นายธนาธิป ภู่อารีย์  ๓๖   นางสาวภัทรวี เหล่าวงโคตร  

๑๗   นางสาววิสาข์ ภู่อารีย์  ๓๗   นางสาวปวิชญา นพโสภณ  

๑๘   นางสาวกฤษนันต์ ดนตรีรักษ์  ๓๘   นายรัชชานนท์ โสภาพันธุ์  
๑๙   นายอนิรุต กล่ าอุบล  ๓๙   นางสาวชนัญญา เขตเผชิญไชย  
๒๐   นางสาวศิริกาญจน์ ทองค า  ๔o   นางสาวพัฐชญาน์ วัดบัว  



ให้ผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนใน วันอังคารที่  ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องเอนกประสงค์ ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รอบเช้า ล าดับที่ ๑ - ๔๐  
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

             เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
รอบบ่าย ล าดับที่ ๔๑ – ๗๙ 
    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

            เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  

 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน 

 แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น 
 น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ 
 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที  
 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใดๆ ระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด 

ล ำดับที ่ ชื่อ - นำมสกุล ล ำดับที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

๔๑   นางสาวอรอุมา สงสว่าง  ๖๑   นายสุทัศน์ ปานมา  
๔๒   นางสาวพนิดา เอกธรรมสุทธิ์  ๖๒   นางสาวสิริพร วิบูลย์ปิ่น  
๔๓   นางสาววิยดา เม้งเกร็ด  ๖๓   นางสาวชนิกานต์ คมนพัฒน์  
๔๔   นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ  ๖๔   นางสาวรวินันท์ สุวรรณโมล ี 
๔๕   นายโจนัส สุขกุล  ๖๕   นางสาวบังอร แกมรัมย์  
๔๖   นางสาวกาญจน์ติมา เกษมสวัสดิ์  ๖๖   นายชนาธร พรหมชาติสุนทร  
๔๗   นางสาวนิชาภา กาญจนะสมบัติ  ๖๗   นางสาวชนิดา สุจริต  

๔๘   นางสาวฐิติพร ทองแท้  ๖๘   นางสาวสวรส ปิ่นทอง  

๔๙   นางสาววิศรุตา อยู่ภิญโญ  ๖๙   นางสาวอภิรัตน์ ออสุวรรณ  

๕o   นายปฐมพงษ์ ยงยุทธเวทกุล  ๗o   นางสาวณิรชา มีบุญมาก  

๕๑   นางสาวศิริลักษณ์ เนตรสุวรรณ  ๗๑   นางสาวสุภาพัทธ์ นาเลี้ยง  

๕๒   นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา  ๗๒   นางสาวลัดดาวัลย์ จันจิลา  

๕๓   นางสาวศศินา ศรีบัวทิม  ๗๓   นางสาวนันท์นภัส ปะระทัง  

๕๔   นางสาววธิดา มานะพงศ์พันธ์  ๗๔   นางสาวสุธารี อาทรธุระสุข  

๕๕   นายกฤตธี ศรีปูณะ  ๗๕   นางสาวภัณอร ไทยบุญรอด  

๕๖   นางสาวสุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ  ๗๖   นายเตชินท์ สุทธิชัยรัตนา  

๕๗   นางสาวดารณี แก้วงาม  ๗๗   นางสาวกัญญาภัค เลิศสินธพานนท์ 

๕๘   นางสาวนันท์มนัส จันทร์ศรี  ๗๘   นางสาวอภิสรา สงค์ประเทศ  

๕๙   นางสาวสภารัตน์ เหลืองห่อ  ๗๙   นางสาววรายุภัสร์ จิ๋วใจธรรม  

๖o   นางสาวชุติมา นราอาจ  



 หากพบผู้มีสิทธิสอบกระท าการทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใด ผลสอบจะถือเป็นโมฆะ 
 สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตลอดการสอบคัดเลือก 

  

  

 ประกาศ ณ วันที่            ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

    

 

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 


