ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------------------ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
จานวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

3

กันยายน พ.ศ. 2564
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร
grad.edtech@mahidol.ac.th หรือ
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บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ลงวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน งำนบริกำรกำรศึกษำ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-สกุล
นายสิทธิพัฒน์ สนตุ่น
นายกิตติพศ สิงห์สูง
นางสาวอรวรรณ โชติมงคล
นายเอกรัฐ เอกทรัพย์
นางสาวเบญญาภา จิรปุณณัฏฐา
นางสาววิชญาพร เฉลิมพงศ์
นางสาวนันทิชา ถนอมทรัพย์สิน
นายพายุ กลีบบัว
นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร
นางสาวชมภูนุท จั่นนุ้ย
นางสาวณัฐมน ธาดาจิรันดร์กุล
นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ
นางสาวศตพร ไข่แก้ว
นายสรวิศ บาเปีย
นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ
นางสาวผกามาศ เลียงธนะฤกษ์
นางสาวสาวินันท์ คาลเคน
นางสาวสุธัญญา คิมหะจันทร์
นางสาวฐิติรัตน์ ยศอนันตกุล
นายศุภวิชญ์ มะเริงสิทธิ์
นางสาวปวีณ์ธิดา บุตรศรี
นางสาวเนติกานต์ นวลเกลี้ยง
นางสาวพรรณราย นวลเกลี้ยง
นางสาวลัลน์รภัทร ศรีสวัสดิ์
นางสาวธนพร สาทิตานนท์
นางสาวณัฐกุล มีสุข
นางสาวชนัญชิดา แสงแก้ว
นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
นายพุฒิพงศ์ วิพัฒน์ครุฑ
นายธีรัชฌา ธุวนิมิตรกุล
นางสาวธัญญารัตน์ อุทารส
นางสาวกัญญศร สุดเสงี่ยม

บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ำยประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ลงวันที่ 3

กันยำยน พ.ศ. 2564

ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน งำนบริกำรกำรศึกษำ
ลำดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ-สกุล
นางสาวอารยา ไผ่โสภา
นายพิชยพรรณ ช่วงประยูร
นางสาวนิรดา จารุหงษ์ทอง
นางสาวกนกพร ขุนรอง
นายกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล
นางสาวกรรณจมน จันทร์เจิม
นางสาวกานต์พิชชา อมรเจียรศักดิ์
นางสาวภัทรพร อาภรณ์พงษ์
นายยิ่งใหญ่ อ่อนน้อม
นายปิยชัย นาคอ่อน
นางสาวศิวพร เม่นเอี่ยม
นางสาวพจมาลย์ กรมวัง
นางสาวอัญชลี คิดรอบ
นางสาวณัฐพร สุริยะฉาย

กระบวนกำรสอบคัดเลือก สอบสัมภำษณ์
1. กำหนดวันสอบ
สถำนที่สอบ

วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 8.30 - 16.30 น.
สอบผ่ำนระบบออนไลน์ Application Zoom
*ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบกรุณำแจ้งตอบรับ /ตอบปฏิเสธกำรเข้ำสอบผ่ำนระบบออนไลน์
ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/ZmAq2 ภำยในวันที่ 13 กันยำยน 2564
เพื่อจัดลำดับกำรเข้ำสอบ หำกท่ำนไม่แจ้งภำยในกำหนดวันดังกล่ำวนี้
จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรสอบ และบัณฑิตวิทยำลัยจะแจ้ง ID Zoom
ในกำรเข้ำสอบไปยังอีเมลของท่ำนก่อนวันสอบ

2. หำกท่ำนไม่มำสอบในวันดังกล่ำว ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์
ติดต่อ : งำนทรัพยำกรบุคคล (คุณอมรรัตน์ ภู่นคร)
grad.edtech@mahidol.ac.th
LINE Official ID : @023taguh

อมรรัตน์ ภู่นคร ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน
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