


 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแนบท้ายประกาศ  

ลงวันที่    29   กันยายน  2559 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

      ต าแหน่งนักวิชาพัสดุ   ปฏิบัติงาน  ณ  งานพัสดุ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 
01 นายสุทธิ  มุ่นพลาย 
02 นางสาวญาณาภรณ์  ธารีเทียน 
03 นางสาวสิริกุล  สุวรรณสิงห ์
04 นางสาวศิรินทร เรืองจ ารัส 
05 นางสาวยุพิน ศรไชยญาติ 
06 นายอรรถพล ศิริศักดิ์ 
07 นางสาวปฏิมาพร เหล่ากาสี 
08 นายกิตติศักดิ์ บุญบ ารุง 
09 นายศิวณัฐฑ์ ก้อมมังกร 
10 นางสาวฐิติมา ดวงชัย 
11 นางสาวพรพิมล ศิริธนิกุล 
12 นางสาวศิริลักษณ์  วิเชียร 
13 นางสาวกรรณิการ์  แสงศรี 
14 นางสาวรัตนา  ยาบา 
15 นางสาวอุษา  เข็มปัญญา 
16 นายอภิวัฒน์  เนตร์บุตร์ 
17 นางสาวชรัญดา  ลามทุม 
18 นางสาวกัญญามาลย์  บัวทอง 
19 นางสาวสุธาวัลย์  ศักโกระ 
20 นางสาวสุนันท์  ปาคา 
21 นางสาวดวงเด่น  แสนดี 
22 นางสาวฉภิญญา  คงประศุกร์ 
23 นางสาวชนิกานต์  บัวศรี 
24 นางดวงใจ  พิมพ์นนท์ 
25 นางสาวชนิสร  เส็งเจริญ 
26 นางสาวสุจรรยา  หนูอินทร์ 

        หมายเหตุ  : ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ โปรดน าเอกสารตน้ฉบับที่ใช้ในการสมัครมาแสดงในวันสอบข้อเขียน 
 

 



- 2 - 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 
27 นายภาณุพันธ์  นาทิพย์ 
28 นางสาวพรทิพย์  แตงสะอาด 
29 นางสาวธนิษฐา  มีพร้อม 
30 นางสาวหม่อนไหม  รุณชิต 
31 นางสาวศิรินทร์ญา  อุณอนันต์ 
32 นางสาวชุติมาฆ์  พวงทอง 
33 นางสาวจุรีรัตน์  มารี 
34 นางสาวศิรินภา  เรืองชม 
35 นางสาววรรจิรา  แก้วโลก 
36 นายนิพนธ์  ยวงสุวรรณ 
37 นางสาวกรรณิการ์  แก้วสมบุญ 
38 นางสาวพัชรา  ศิลปารัตน์ 
39 นางสาวจิราภา  ศรีสวัสดิ์ 
40 นางสาวอัมพร  พระศุกร์ 
41 นางสาวกันยารักษ์  รัตนะวาสุคนธ์ 
42 นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส 
43 นางสาวชไมพร  ม่านทอง 
44 นางสาวนิสารัตน์  รอดแก้ว 
45 นายทัตเทพ  วงศ์วิเศษไพบูลย์ 
46 นางสาวกชรดา  เหลืองมาตรฐาน 
47 นายธนภัทร  สิริไพโรจน์ 
48 นางสาวลลิตา  ศิลาอ่อน 
49 นางสาวรติกานต์  บุญอยู่ 
50 นางกานต์พิชชา  เท่าบุรี 
51 นายสุภวุฒิ  เตชดนัย 
52 นายพิพัฒน์  ดียอดยิ่ง 
53 นางโสรญา  เพ็งนาเรนทร์ 
54 นางสาวนภาพร  วงศ์อุต 
55 นางสาวพิมพ์ชนก  เรืองสมบูรณ์ 
56 นางสาวเกตุวดี  พรแดง 
57 นางสาวนวภัทร  จิตตะโสภา 

        หมายเหตุ  : ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ โปรดน าเอกสารตน้ฉบับที่ใช้ในการสมัครมาแสดงในวันสอบข้อเขียน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
58 นายสภาพงศ์  เอี่ยมชื่น 
59 นางสาวจิราภรณ์  อ้นชนะ 
60 นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ปลั่ง 
61 นางสาวปริญดา  ศิริสุวรรณ 
62 นายชาญวิทย์  หลักค า 
63 นางสาววิภามาศ  แสงนิ่ม 
64 นางสาวดวงนภา  ตะโกนวน 
65 นางสาววศินี  อ่ าทับ 
66 นางสาวสาวิตรี  กิจฉลอง 
67 นายโฆษิต  อ่วมจุก 
68 นายพงศกร  แจ้งสว่าง 
69 นางสาวสุลัดดา  สุวิมล 
70 นางสาวนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย 
71 นางสาวศิริพร  เพียรพิทักษ์ 
72 ว่าที่ ร.ต.ชาคริส พรสิบ 
73 นางสาวอรอุษา  อยู่เย็น 
74 นางสาววิภาพร  น้ าใจสุข 
75 นางสาวภาณุมาส  เปียจันทร์ 
76 นางสาวธัญสุดา  โสมาส ี
77 นางสาวภัทราภรณ์  รัตนโชต ิ
78 นางสาวพิมพ์อาภา  โพธิ์ลิบ 
79 นางสาวมณีรัตน์  สุดใจ 

        หมายเหตุ  : ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ โปรดน าเอกสารตน้ฉบับที่ใช้ในการสมัครมาแสดงในวันสอบข้อเขียน 
 

กระบวนการคัดเลือก  (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 
1. สอบข้อเขียน :  วันที่  5  ตุลาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น.   
                       รายงานตัว  เวลา  13.00 น.  ณ ห้ องประชุม 408  ชั้น  4  
                       อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     สอบข้อเขียน      1) ความรู้ด้านพัสดุ   

2) ความรู้ภาษาอังกฤษ 
3) ความรู้ทั่วไป    

 

2. ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
3. หากท่านไม่มาสอบข้อเขียนในวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

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


