
 
 
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
******************************************************************************************************* 

 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา ส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ านวน 1 อัตรา นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 45 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง SC 2 – 323 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที ่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
SC 2 – 220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2201 5094 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา ส านักงานคณบด ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์ ** 

2 นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ ** 

3 นายเอกรัฐ เอกทรัพย์ ** 

4 นายประกาศิต สงวนชาติ ** 

5 นางสาวเอ้ืออาทร ใจดี ** 

6 นางสาวนันทวดี พรหมสุข ** 

7 นางสาวยุวดี เอี่ยมมงคลสกุล ** 

8 นางสาวกรกนก บุญสิทธิ์ ** 

9 นายสรวิศ อัตตปรีชากุล ** 

10 นางสาวสโรชา อุปะละ ** 

11 นางสาวพาฝัน เกียรติอมรเวช ** 

12 นางสาวเพ็ญมาศ หนาแน่น ** 

13 นางสาวศตพร ไข่แก้ว ** 

14 นางสาวบุษยรัตน์ ศรีคง ** 

15 นางสาวนาเดีย การีซอ ** 

16 นางสาวแพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์ ** 

17 นางสาวภาณุมาศ ประเสริฐสังข์ ** 

18 นางสาวเบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์ ** 

19 นางสาวนัทธมน สุวรรณหาญ ** 

20 นางสาวสุจิรา เหลืองเวคิน ** 

21 นางสาวจันทิมา แก้วแป้นผา ** 

22 นายวสุพล จิตรานนท์ ** 

23 นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ ** 

24 นายอาชว์ เรืองประเสริฐกุล ** 

25 นายครุชาติ โมฬีชาติ ** 

26 นางสาวศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล ** 

27 นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล ** 

28 นางสาวณัฏฐวรินทร์ พญาครุฑ ** 
  

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=268&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10322&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10325&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=197&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1651&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10314&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4647&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=280&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=7399&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10277&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2354&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9461&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1318&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2060&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9855&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10351&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=3963&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2073&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9471&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10012&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10389&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1080&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4935&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9961&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9577&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10334&aid=1775
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=1324&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10341&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=7520&aid=1794
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

29 นางสาวพรรณนิดา ไหวพริบ ** 

30 นายถิรกานต์ โชติกอาภา ** 

31 นางสาวฐิติพร ชั้นโรจน ์ ** 

32 นายอภิวัฒน์ จันทรมณี ** 

33 นางสาววรพักตร ก่อสันติมุกขัง ** 

34 นายธนธัช ปานัญญวาจถ์ ** 

35 นางสาวหรรษา การีกลิ่น ** 

36 นางสาวคัดคณัฐ ชื่นวงศ์อรุณ ** 

37 นางสาววิลาสินี อินโองการ ** 

38 นายภาณุพันธ์นัดดา ด านุ้ยราวัฒน์ ** 

39 นางสาวอริสา เคร่งใจ ** 

40 นางสาววัชราภรณ์ เพชรแบน ** 

41 นางสาวเกวลี เกตุษา ** 

42 นางสาวฐิติญาพร นาคเรือง ** 

43 นางสาวลัทธ์พิชชา เริงใจ ** 

44 นางสาวปริมกาญนจ์  พงษ์เลิศชัชวาล  

45 นางสาวสริตา  มยูขโชติ  

 

หมายเหตุ   **   ผู้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางอีเมล์ ขอให้น าฉบับจริงมาในวันสอบคดัเลือก พร้อมรบัรองส าเนาทุกฉบับ 

 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=5431&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4943&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10428&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9956&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=5271&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=2822&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10445&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10464&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=9868&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4932&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=8014&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4915&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=4119&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=10490&aid=1794
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/applicant/viewApplicant.php?a0=8811&aid=1794

