
 
 
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
******************************************************************************************************* 

 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 61 คน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง MDL 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวอรไพลิน ธนบดีธรรมจารี ** 

2 นางสาวสุกัญญา ขจีนิวาสวงศ ์ ** 

3 นางสาวชญานิษฐ์ พลโลก ** 

4 นายอภิวัฒน์ เนตร์บุตร์ ** 

5 นางสาวปวีณา ดวงเงิน ** 

6 นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์ ** 

7 นางสาวพรรณชนก โฮนอก ** 

8 นางสาวเบญจพร วิชัยประจักร์ ** 

9 นายอนุชิต วรภักดี ** 

10 นางสาวณัฐนภัสธิดา เอียดเกลี้ยง ** 

11 นางสาวจตุพร ก้อนสันเทียะ ** 

12 นางสาวกัญญามาลย์ บัวทอง ** 

13 นางสาวเกศินี เขมางกูร ** 

14 นางสาวมัตติกา เกรียวกระโทก ** 

15 นางสาวพรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร ** 

16 นางสาวสุจิตรา ทาตัน ** 

17 นางสาวศุภนิดา ห้วยศรีจันทร์ ** 

18 นางสาวสุภาพร แสนแอ ** 

19 นายพลาธิป อุดค ามี ** 

20 นายสุวิทย์ สมสุข ** 

21 นายพีรพันธุ์ ธงชัย ** 

22 นายวรพงษ์ แจ้งหล า ** 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3731&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4124&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4191&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=207&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2480&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=268&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2219&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3751&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1086&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3970&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4229&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1147&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4073&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1057&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4256&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4056&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4263&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=238&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2794&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3855&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1731&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3066&aid=661
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

23 นางสาวนันทิมา พูเสา ** 

24 นางสาวสุภารัตน์ ดาวเรือง ** 

25 นายกรกช วรรณนิตย์ ** 

26 นางสาวณิชาวดี ฤทัยสุข ** 

27 นางสาวภัททลักษณ์ ชัยวิเศษ ** 

28 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญฉิม ** 

29 นางสาวสุจิตรา อ่ิมใจ ** 

30 นายพรชัย แก้วสด ** 

31 นายอัครพร สรรพคุณ ** 

32 นางสาวจารุดา งามวิทิตวงศ์ ** 

33 นายปราณชีวา ศรีเกษม ** 

34 นางสาวนางสาวประทุม สุขจั่น ** 

35 นางสาวอุทุมพร ศุภนาม ** 

36 นางสาวณฐลดา จั่นทอง ** 

37 นางบุหงา แสงกิตติคุณ ** 

38 นางสาวประภารัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ** 

39 นางสาวสุดารัตน์ จ้องสระ ** 

40 นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์ ** 

41 นายไชยพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ ** 

42 นางสาวรัชฎาภรณ์ แคล้วเครือ ** 

43 นายกฤษณะ เอ่ียมส าอางค์ ** 

44 นางสาววิลาศิณี  ศรีวิเชียร ** 

45 นางสาวจตุพร  ก้อนสันเทียะ ** 

46 นายจตุรงค์  พรอินทร์  

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4286&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3569&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4222&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4282&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4319&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4337&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4308&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4038&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2016&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1826&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4453&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4445&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4343&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3998&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4144&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4227&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4407&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=488&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1846&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4539&aid=661
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4537&aid=661
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

47 นางสาวปรีชญา  ชินนะแสง ** 

48 นางสาวนาเดีย  ดาเดะ ** 

49 นางสาววัชชาพรรณ  บทมูล  

50 นางสาวอาริยา  หนูสวัสดิ์  

51 นายสุรศักดิ์  แสงแก้วสุก   

52 นายบุญชัย  บ าเพ็ญทาน  

53 นางสาววรรัตน์  ทิพย์จินดาชัยกุล  

54 นายสุโขทัย  ข าคง  

55 นางสาวจรินทร์ทิพย์  สังข์ใจ  

56 นางสาวศุภิสรา  ประทุมมาศ  

57 นายฉัตรชัย  สายสุข  

58 นางสาวมัญฑิกา  อบเชย  

59 นางสาวพรพิมล  มุสิกวงศ์  

60 นางสาวจิราภรณ์  ทองบ่อ ** 

61 นางสาวชนากานต์  สุวรรณวิลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   **   ผู้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางอีเมล์ ขอให้น าฉบับจริงมาในวันสอบคดัเลือก พร้อมรบัรองส าเนาทุกฉบับ



 



 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ



 


