
๙



 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกาศ  ณ  วันที่    9    กันยายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ งานรับนักศึกษา  

---------------------------------------------------------- 
 
กระบวนการสอบคัดเลือก   
 สอบขอ้เขียน สอบปฏบิัติและสอบสัมภาษณ ์
 

1. สอบข้อเขียน (เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การใช้โปรแกรมสารสนเทศ 
                      ส าหรับการปฏิบัติงาน ความรู้ท่ัวไป) 
    - ก าหนดวันสอบ  :   วันอังคารท่ี   15  กันยายน 2563 
    - เวลาสอบ         :    9.30 – 11.00 น.  (รายงานตัว 9.00 น.) 

             - ผู้สมัคร ล าดับที่ 1-80 สอบที่ห้อง 408 
                     - ผู้สมัคร ล าดับที่ 81-105 สอบที่ห้อง 403 

     - สถานที่สอบ    :  ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
2. สอบปฏบิัติและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)  
   วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Sound Lab ชั้น 3 และ ห้อง 406 ชั้น 4 

3. โปรดน าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบข้อเขียน ดังนี้ ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา 
    ใบรายงานผลการศึกษา และ หลักฐานคะแนนสอบภาษา 
4. โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่รถยนต์ หรือ เอกสารท่ีแสดงตัวตนท่าน 
5. หากท่านไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี email: amornrat.pak@mahidol.edu (คุณอมรรัตน์ ภู่นคร) 
  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 

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

 
 
 



สอบขอ้เขยีน

ล ำดบั ชือ่-สกลุ

1 นำงสำวนภิำพร อรรถเนตร

2 นำยเอกรัฐ เอกทรัพย์

3 นำยณัฐพล อเนกธนทรัพย์

4 นำยพรีณัฐ จรัสวทิติวำณชิย์

5 นำงสำวเกศรนิ มะลิ

6 นำงสำวณัฐนชิำ จอมมณี

7 นำงสำวภำรว ีด ำรงศลี

8 นำงสำวจรนิทรั์ตน ์สทิธศิกัดิ์

9 นำงสำวลภัสรดำ กติกิลุวรำกร

10 นำยกอ้งภพ ปิยสงัคม

11 นำงสำวเอือ้อำทร ใจดี

12 นำงสำวชลติำ ประสำทสทิธิ์

13 นำยชำนน นำงหรอก

14 นำยกติตพัินธ ์จติวมิลนมิติ

15 นำยวฒันศกัดิ ์เฟ่ืองบำงหลวง

16 นำงสำวธวลัรัตน ์เล็กศริรัิมย์

17 นำยธนนันท ์กำญจนสวุรรณ

18 นำยพบกร รัตนบรุี

19 นำยพัทธดนย ์จันทรเ์พ็ญแข

20 นำงสำวเบญจพร ศรพีนมธร

21 นำงสำวอรสิรำ ปรเีปรมใจ

22 นำยณัฐสทิธิ ์มโหสถนันทน์

23 นำงสำวณัฐธดิำ ฤทธไิกรเดชำ

24 นำงสำวปำรมิำ ตงทอง

25 นำยสทิธนินท ์เชือ้ผูด้ ี

26 นำงสำวมขุสดุำ ตึง้มลู

27 นำงสำวเอกมล พันธรัุกษ์

28 นำยจ ำเนยีร พรมวชิยั

29 นำงสำวบณัฑติำ วฒันะศรอีทัุย

30 นำงสำวนชิำภำ ก ำนัลวมิำนพร

31 นำงสำวเกศรำพร สมเพชร

32 นำงสำวธคิณำ ศรบีญุนำค

33 นำยชยัวฒุ ิตนัตวิรชยั

เอกสำรแนบทำ้ย ประกำศบณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล

เรือ่ง  รำยชือ่ผูม้สีทิธสิอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นพนักงำนมหำวทิยำลยั

ประกำศ  ณ  วนัที ่   9   กันยำยน พ.ศ. 2563

ต ำแหน่งนักวชิำกำรศกึษำ ปฏบิตังิำน ณ งำนรับนักศกึษำ



สอบขอ้เขยีน

ล ำดบั ชือ่-สกลุ

เอกสำรแนบทำ้ย ประกำศบณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล

เรือ่ง  รำยชือ่ผูม้สีทิธสิอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นพนักงำนมหำวทิยำลยั

ประกำศ  ณ  วนัที ่   9   กันยำยน พ.ศ. 2563

ต ำแหน่งนักวชิำกำรศกึษำ ปฏบิตังิำน ณ งำนรับนักศกึษำ

34 นำยพงศกร บญุเทยีม

35 นำยชนะพงศ ์ลิม้เสรี

36 นำงสำวภัชรกิำร ์นวนทอง

37 นำยนัฐฐำวฒัน ์ทัพคง

38 นำยสทุธพิงษ์ ทวลีำภ

39 นำงสำวสธุดิำ พำยงเูหลอืม

40 นำงสำววรีวรรณ บญุมี

41 นำงสำวอัญชนำ ส ำรำญใจ

42 นำยกติตภิพ เจรญิกจิตกิำญจน์

43 นำงสำวณัฐกฤตำ เอกสทิธิช์ยัพงศ์

44 นำงสำวภรีดำ นรำศภุรัฐ

45 นำงสำวณัฐณชิำ พูนบำงยงู

46 นำงสำวนัทธวด ีชเูกตุ

47 นำงสำวมำลรัีตน ์ข ำสกลุ

48 นำยชยัสทิธ ิทองกันยำ

49 นำงสำวธดิำรัตน ์สมเรอืง

50 นำยสหพงศ ์ลีว้รพันธช์ยั

51 นำยสรัุตน ์แชม่คำ้

52 นำงสำวโชตกิำ พรเจรญิศริิ

53 นำงสำวจติตมิำ สำรบิตุร

54 นำยนพคณุ นำคนำวำ

55 นำยธนกฤต กลงึผล

56 นำงสำวปชูติำ ทวเีชือ้

57 นำงสำวญำณกว ีทวสีขุ

58 นำงสำวศรัจจันทร ์ธ ำรงกรสทิธิ์

59 นำยวฒุชิยั ทองค ำ

60 นำงสำวนสิำรัตน ์รอดแกว้

61 นำงสำวพชิำมญชุ ์ชำญเลขำ

62 นำงสำวชญำดำ โพธรัิงษี

63 นำงสำวปวติรำ ยังสบำย

64 นำยกำนตช์นติ เลศิสริเิพยีร

65 นำงสำวกรองกำญจน ์แสงไกร

66 นำยธนพณ เชีย่วสทุธิ



สอบขอ้เขยีน

ล ำดบั ชือ่-สกลุ

เอกสำรแนบทำ้ย ประกำศบณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล

เรือ่ง  รำยชือ่ผูม้สีทิธสิอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นพนักงำนมหำวทิยำลยั

ประกำศ  ณ  วนัที ่   9   กันยำยน พ.ศ. 2563

ต ำแหน่งนักวชิำกำรศกึษำ ปฏบิตังิำน ณ งำนรับนักศกึษำ

67 นำงสำวสำวนัินท ์คำลเคน

68 นำยวำย ุสตีำแสง

69 นำยนภพล แพนพันธอ์ว้น

70 นำงสำวกชกร พรมมำ

71 นำงสำวภัคศรัณญ ์พพัิฒนบ์รรณกจิ

72 นำงสำวอำทติยำ แซจั่ง

73 นำยพรีณัฐ จันทร

74 นำงสำวสธุัญญำ คมิหะจันทร์

75 นำงสำวภัทรำนษิฐ ์อนิเงนิ

76 นำงสำวอำภำวรรณ สขุโพธิเ์พชร์

77 นำงสำวอัจจติำ เปลง่ควำมดี

78 นำงสำวชมภนุูท จ่ันนุย้

79 นำงสำวพรรณรำย วงษ์ขวญัเมอืง

80 นำยระว ีปกรีณัมกจิ

81 นำงสำวผกำวด ีนลิมณี

82 นำยปรนิทร ์บณัฑรัุตน์

83 นำงสำวเบญญำภำ จริปณุณัฏฐำ

84 นำงสำวชลดำ บตุรน ้ำเพชร

85 นำยวรพล สรอ้ยน ้ำ

86 นำยวสนัต ์บรรจงชว่ย

87 นำงสำวณชิษำ ปัญญำวงค์

88 นำยสชุจัจ ์ยอดพนิจิ

89 นำงสำววรัญชนำ ค ำคม

90 นำงสำวชนนิำถ ศรเีพ็ญ

91 นำงสำวสริรัิฐ หนูสี

92 นำงสำวณัฐพร มเีสอื

93 นำงสำวชวศิำ ทองปัญญำ

94 นำยอ ำพล ปทมุด ำรงค์

95 นำงสำวปรมำภรณ์ กรมสรุยิศกัดิ์

96 นำยกติตธิัช ศรสีพุรรณ์

97 นำงสำวณัชชยำน ์บญุประคอง

98 นำยพำย ุกลบีบวั

99 นำยธรรมพ์งศ ์ค ำคม



สอบขอ้เขยีน

ล ำดบั ชือ่-สกลุ

เอกสำรแนบทำ้ย ประกำศบณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล

เรือ่ง  รำยชือ่ผูม้สีทิธสิอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นพนักงำนมหำวทิยำลยั

ประกำศ  ณ  วนัที ่   9   กันยำยน พ.ศ. 2563

ต ำแหน่งนักวชิำกำรศกึษำ ปฏบิตังิำน ณ งำนรับนักศกึษำ

100 นำงสำววรรณนภิำ แสนสี

101 นำงสำวกันตส์ริ ิตำมพำนนท์

102 นำยอำนนท ์จ ำเรญิพัฒน์

103 นำงสำวพชิญส์นิ ีป่ินค ำ

104 นำงสำวกรกนก วงัสระ

หมำยเหตุ  - ผูส้มัคร ล ำดบัที ่1-80 สอบทีห่อ้ง 408

 - ผูส้มัคร ล ำดบัที ่81-105 สอบทีห่อ้ง 403

1. โปรดน ำเอกสำรตวัจรงิมำแสดงในวนัสอบ ดงันี ้ใบปรญิญำบตัร   

    หรอื ใบรับรองกำรจบกำรศกึษำ ใบรำยงำนผลกำรศกึษำ และ

    หลกัฐำนคะแนนทดสอบภำษำ

2. โปรดแสดงบตัรประชำชน หรอื ใบขบัขีร่ถยนต ์หรอื 

     เอกสำรทีแ่สดงตวัตนทำ่น    เอกสำรทีแ่สดงตวัตนทำ่น

บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล




