
โครงการทบทวนความเขาใจกระบวนการดานบริหารสินทรัพยถาวร

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

No. สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

1 P01 OP - สํานักงานอธิการบดี นางสาว ณัฐณิชา อุตรักษ นักวิชาการพัสดุ natnicha.aut@mahidol.ac.th

2 P01 OP - สํานักงานอธิการบดี นาง นพมณี ทองศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ nopmani.nau@mahidol.ac.th

3 P02 GR - บัณฑิตวิทยาลัย นาง นันทวัน สุวงศ นักวิชาการพัสดุ nantawan.suk@mahidol.ac.th

4 P02 GR - บัณฑิตวิทยาลัย นางสาว ประภารัตน รักษศุภชนม นักวิชาการพัสดุ Prapharat.rak@mahidol.ac.th

5 P05 NS - คณะพยาบาลศาสตร นางสาว สุพิชา วรากุลนุเคราะห นักวิชาการพัสดุ supicha.war@mahidol.ac.th

6 P05 NS - คณะพยาบาลศาสตร นางสาว พัทธธีรา ริ้วเลิศศิริกุล นักวิชาการพัสดุ Patteera.rew@mahidol.ac.th

7 P08 PY - คณะเภสัชศาสตร นางสาว อนุษรา วงษประไพ นักวิชาการพัสดุ anootsara.won@mahidol.ac.th

8 P09 SC - คณะวิทยาศาสตร นาง วันเพ็ญ วัดนอย นักวิชาการเงินและบัญชี wanpen.wat@mahidol.ac.th

9 P09 SC - คณะวิทยาศาสตร นางสาว อารีรัตน บุญทองสุข นักวิชาการพัสดุ arreerath.boo@mahidol.ac.th

10 P10 EG - คณะวิศวกรรมศาสตร นาง ธัญญลักษณ ดําหนู นักวิชาการพัสดุ Thanyaluck.doo @ mahiol.ac.th

11 P10 EG - คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาว อรนุชา อภิบุญญาวรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี onncha.dan@mahidol.edu

12 P13 VS - คณะสัตวแพทยศาสตร นางสาว พัชรี เพ็งจันทร นักวิชาการพัสดุ patcharee.phe@mahidol.edu

13 P13 VS - คณะสัตวแพทยศาสตร นาง วรรณภา ทองแจง นักวิชาการพัสดุ wannapa.tho@mahidol.ac.th

14 P14 PH - คณะสาธารณสุขศาสตร นาย วลัญชชัย ลภัสธนรัชย นักวิชาการพัสดุ waranchai.rap@mahidol.ac.th

15 P15 EN - คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร นางสาว ลําไพ โพธิ์เข็ม นักวิชาการพัสดุ lumpai.pho@mahidol.ac.th

16 P15 EN - คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร นาย ปานดิษฐ แกวคะนอง นักวิชาการพัสดุ pandit.kae@mahidol.ac.th

17 P16 RS - วิทยาลัยราชสุดา นาย ปยะ บุณยทัต นักวิชาการพัสดุ piya.bun@mahidol.ac.th

18 P16 RS - วิทยาลัยราชสุดา นางสาว พัฒนจิรา ธนทรัพยประภา นักวิชาการพัสดุ patjira.wet@mahidol.ac.th

19 P16 RS - วิทยาลัยราชสุดา ลามภาษามือ

20 P20 LC - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย นาง วิไล อัครพัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี wilai.akk@mahidol.edu



No. สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

21 P20 LC - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย นาย สุพัตรชัย อมชารัมย นักวิชาการพัสดุ suphatchai.omc@mahidol.ac.th

22 P21 NU - สถาบันโภชนาการ นาว หทัยทิพย อุปริมวงศกร นักวิชาการพัสดุ hathaitip.upa@mahidol.ac.th

23 P21 NU - สถาบันโภชนาการ นาย ธนเดช ถีถาวร พนักงานพัสดุ thanadate.the@mahidol.ac.th

24 P22 MB - สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล นางสาว ผองศรี สวางสุขสกุล นักวิชาการพัสดุ Phongsri.swa@mahidol.edu

25 P22 MB - สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล นางสาว ปณิชาณัท ญาติบรรทุง นักวิชาการพัสดุ panichanat.yat@mahidol.ac.th

26 P36 ICT - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย อริยก ยิสารคุณ นักวิชาการพัสดุ arige.yis@mahidol.ac.th

27 P38 KA - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาว ชนิดา สูภัยพาล นักวิชาการพัสดุ chanida.sup@mahidol.ac.th

28 P38 KA - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาว ลานทิพย หินออน นักวิชาการพัสดุ lantip.hin@mahidol.ac.th

29 P39 PT - คณะกายภาพบําบัด นาง ภัคจิรัฏฐ ขจิตวิวัฒน นักวิชาการพัสดุ jiraporn.onc@mahidol.ac.th



โครงการทบทวนความเขาใจกระบวนการดานบริหารสินทรัพยถาวร

รอบที่ 2 วันศุกรที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

No. สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

1 P04 MT - คณะเทคนิคการแพทย นางสาว สุฑามาศ เซี่ยงฉี นักวิชาการพัสดุ suthamas.sei@hotmail.com

2 P11 TM - คณะเวชศาสตรเขตรอน นางสาว โสมประภา พยัคฆพันธุ นักวิชาการพัสดุ somprapha.pay@mahidol.ac.th

3 P11 TM - คณะเวชศาสตรเขตรอน นาง กรองทอง อรัญญิก นักวิชาการพัสดุ krongtong.tec@mahidol.edu

4 P12 SH - คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นางสาว เกษร แกมเชย นักวิชาการพัสดุ kesoen.kae@mahidol.ac.th

5 P17 SS - วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา นาย ณัฐพล ตันสุพล นักวิชาการพัสดุ nuttapon.tun@mahidol.ac.th

6 P17 SS - วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา นาง พรทิพย ปลื้มสุดใจ นักวิชาการพัสดุ pornthip.plu@mahidol.ac.th

7 P18 AD - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นาง สุคนธ หงษไกีเลิศ นักวิชาการพัสดุ Sukhon.hon@mahidol.ac.th

8 P18 AD - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นางสาว จรรยา พุทธพงศพฤกษ นักวิชาการพัสดุ junya.phu@mahidol.ac.th

9 P19 PR - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นาย ฉลอง จารุภูมิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป chalong.cha@mahidol.ac.th

10 P23 CF - สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นางสาส ออมรักษ ผานภพ นักวิชาการเงินและบัญชี aomruck.pan@mahidol.ac.th

11 P23 CF - สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นางสาว สุภาวดี มานะศิริ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป Supawadee.maa@mahidol.ac.th

12 P25 DC - สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา นาง สุธีรา ศรีมาลา นักวิชาการพัสดุ Suteera.sri@mahidol.ac.th

13 P25 DC - สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา นาง ชอเพชร จิตวิขาม นักวิเคราะหโยบายและแผน chopecht.yom@mahidol.ac.th

14 P28 AC - ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ นาง พัชรินทร สายขุน นักวิชาการพัสดุ Patcharin.noo@mahidol.ac.th 
15 P28 AC - ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ นางสาว วรกมลวรรณ สุวรรณนอย นักวิชาการพัสดุ Vorakamonwan.suw@mahidol.th

16 P29 LI - หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล นาง สุชาดา ดวงสนิท นักวิชาการพัสดุ suchada.dun@mahidol.ac.th

17 P29 LI - หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว สุทธิณี ฝุนครบุรี นักวิชาการพัสดุ sutthinee.fou@mahidol.ac.th

18 P30 IC - วิทยาลัยนานาชาติ นางสาว ธัญญา อุตราภรณ นักวิชาการพัสดุ thanya.utt@mahidol.edu

19 P30 IC - วิทยาลัยนานาชาติ นาย วิโรจน ศุภโชคชลกุล นักวิชาการพัสดุ wirot.sup@mahidol.edu



โครงการทบทวนความเขาใจกระบวนการดานบริหารสินทรัพยถาวร

รอบที่ 2 วันศุกรที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

No. สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

20 P31 MS - วิทยาลัยดุริยางคศิลป นางสาว ภารดี สวัสดิ์มี นักวิชาการพัสดุ paradeesa24@gmail.com

21 P32 CM - วิทยาลัยการจัดการ นางสาว ภีรพรรณ พัฒนจันทร เจาหนาที่พัสดุ peerapan.pat@mahidol.ac.th

22 P33 CR - วิทยาลัยศาสนศึกษา นาง เกศินี สุกแสงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี Kesinee.suk1984@gmail.com

23 P34 IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู นางสาว พิชามญชุ กาหลง นักวิชาการพัสดุ pichamon.kal@mahidol.edu

24 P34 IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู นาง วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล นักวิชาการพัสดุ wirawan.cha@mahidol.edu

25 P35 LA - คณะศิลปศาสตร นาย เดโชพล บุนนาค นักวิชาการพัสดุ dechophol.bun@mahidol.ac.th

26 P35 LA - คณะศิลปศาสตร นาง ประภา จินดาวงษ ผูปฎิบัติงานบริหาร prapha.nga@mahidol.ac.th

27 P39 PT - คณะกายภาพบําบัด นางสาว ศิรินทรณษา ปญญา นักวิชาการพัสดุ ladawan.pan@mahidol.ac.th

28 P43 MUIDS - โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว ปยะพร สังขภาษี นักวิชาการเงินและบัญชี piyapron.san@mahidol.edu

29 P45 iNT - สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาว จิราวรรณ ปุนอภิรัตน นักวิชาการพัสดุ jirawan.poa@mahidol.ac.th
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