
คํานําหน้า ชื�อ นามสกุล Profit ส่วนงาน ตําแหน่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ

ผศ. ดร. เอื�อมพร มัชฌิมวงศ์ P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง Auemphorn.mut@mahidol.ac.th 0851448883

นางสาว อนุช จิระวันชัยกุล P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ผุ้อํานวยการกองคลัง dircopfa@mahidol.ac.th 0818556167 0818556167

นาง กานดา ทองกลัด P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี หัวหน้างานการเงิน kanda.tho@mahidol.ac.th 02-849-6500

นางสาว นันท์นภัส พรฉัยยา P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี nunnapat.pon@mahidol.ac.th 028496192 0616195509

นางสาว นุชนาฏ แสนสุด P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Nuchanat.sae@mahidol.ac.th 028496506 0945535831

นางสาว ปาริชาติ เตชะนันท์มณี P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี parichart.tae@mahidol.ac.th 02-849-6193

นางสาว พรทิพย์ อินทร์เขาย้อย P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี phorntip.inh@mahidol.ac.th 028496502 0820232132

นางสาว พิมพ์พร คานพู P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี pimporn.can@mahidol.ac.th 028496191 0850913553

นางสาว รําไพ มีชัย P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Rumpai.mee@mahidol.ac.th 028496506 0922687512

นางสาว ศุภวรรณ สุขสมัย P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Suppawan.suk@mahidol.ac.th 028496502 0838887997

นาย สนชัย บวรศักดิ�ถาวร P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sonchai.sae@mahidol.ac.th 028496165 0816852892

นาง สิริวรรณ เจริญรี P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Siriwan.cha@mahidol.ac.th 028496501 0894569404

นาง สุมนา เลิศจันทึก P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Susana. Lea@mahidol.ac.th 028496501 0972196197

นางสาว สุวิมล พรฉัยยา P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี Suwimon.por@gmail.com 02-849-6505 0971755037

นางสาว อภิญญา สุราศรี P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี apinya.sur@mahidol.ac.th 028496192

นาง อัญญมณี ปิ�นวรรณา P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี unyamanee.pin@mahidol.ac.th 02-849-6193

ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.
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ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นาย สันติ เที�ยงสัมพันธ์ P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี santi.thi@mahidol.ac.th 028496195 0818235926

นางสาว พรรณทิพา หล่อทอง P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป Pantipa.law@mahidol.ac.th 02-8496505 0869815459

นางสาว อุไรวรรณ เช้าวงศ์พาณิชย์ P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี uraiwan.cha@mahidol.ac.th 028496503 028496503

นาง สุปรีดี พงศ์ศรีเพียร P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี  supredee.pon@mahidol.ac.th 028496376 0868834926

นางสาว สุรีย์พร เพ็ชร์ปุ่น P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี sureeporn.phe@mahidol.ac.th 028496177 0818194993

นาง สมใจ ชุณหวุฒิยานนท์ P01 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี samjai.chu@mahidol.ac.th 028496188 0615685144

นางสาว เครือวัลย์ สุขสมัย P02 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี khurewan.suk@mahidol.ac.th 02-441-4125 ต่อ
 213

นาย ทรงยศ จันทรกานต์ P02 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี songyos.chn@mahidol.ac.th 024414125 ต่อ 
250 0909878193

นางสาว ปัทมา รอดจินดา P02 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี pattama.rod@mahidol.ac.th 02-
4414125#212

นางสาว พรณภัส หาญปราบ P02 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี pornnapat.han@mahidol.ac.th 02-441-4125 ต่อ
 213 0817718490

นาง อรกัญญา สมบุญโต P02 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี aornkunya.sob@mahidol.ac.th 024414189 0817759679

นางสาว จินวดี อินเอี�ยม P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Jinwadee.Ina@mahidol.ac.th 022007586

นางสาว จุฬารัตน์ จันทร์ทอง P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Jurarat.Jun@mahidol.ac.th 022007523

นางสาว ชลธิชา ฤชุรุ่งเรือง P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Chonthicha.ruc@mahidol.ac.th 022007523 0891657772

นาง ณิชนันท์ภรณ์ สิริพรทวี P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล Nichanunporn.sir@mahidol.ac.th 022007576 0804556289

นางสาว นันทนา ขาวเจริญ P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Nantana.kha@mahidol.ac.th 022007552
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ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นางสาว วรรณวิภา ไต่เป็น สุข P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล Wanvipa.tai@mahidol.ac.th 022007576 0922498946

นางสาว วัชราภรณ์ โสทอง P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Watcharaporn.sot@mahidol.ac.th 022007584 0813632762

นางสาว สุพรรณี เกตุทิม P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล Supunnee.gat@mahidol.ac.th 022007576 0826149554

นางสาว อุผารสม บัวมณี P03 คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Ulansom.bua@mahidol.ac.th 022007524 0876905298

นางสาว ขวัญเดือน ทองอี� P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี kwanduan.tho@mahidol.ac.th 024414371 ต่อ 
2820

ผศ.ดร. พรลดา นุชน้อย P04 คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังฯ pornlada.nuc@mahidol.ac.th 0814842478

นางสาว พิชญาสินี จิตติพิชญานันท์ P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี pichayasini.jit@mahidol.ac.th 024414371 ต่อ 
2820

นางสาว มัชฌิมา ตันติยาภรณ์ P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี muchchima.tan@mahidol.ac.th 024414371 ต่อ 
2820

นาย รัชตพงศ์ วาสนาพาสุข P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ratchatapgong. was@mahidol.th 024414371-
5#2830

นางสาว ศิริกานต์ ปิ�นบ้านกวย P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี sirikan.kam@mahidol.ac.th 024414371 ต่อ 
2820

นางสาว ศิวพร เจียเจริญ P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี Siwapron.jia@mahidol.ac.th 024414371-
5#2830

นาย อาทิตย์ เพชรภู่ P04 คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี arthit.phe@mahidol.ac.th 024414371 ต่อ 
2820

นางสาว จิตพงา ศิลปเทศ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Jitphanga.sin@mahidol.ac.th 0991469791

นางสาว นิธิพรรณ ศิริพงษ์ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Nitipan.sir@mahidol.ac.th 024113251

นาง บังอร เนตรแก้ว P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล bungorn.nat@mahidol.ac.th 0981953264 0981953264

นาง ประนอม แป้นสุวรรณ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี pranom.pan@mahidol.ac.th 024113251 0860233456

mailto:bungorn.nat@mahidol.ac.th
mailto:pranom.pan@mahidol.ac.th
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 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นางสาว พรนภัส สุวรรณะโสภณ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี pornnapas.suw@mahidol.ac.th 024113251 0846642234

นางสาว อัมพร วนเศรษฐ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี amporn.wan@mahidol.ac.th 02-411-3251 0892074410

นางสาว อุษณี ฟองอนันตรัตน์ P05 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี usanee.fog@mahidol.ac.th 02 4113251 0816210906

นางสาว จรรยา จันทร์เจตนาดี P08 คณะเภสัชศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี janya.jan@mahidol.ac.th 02354-4316

นาง ทศวรรณ เอี�ยมวิมังสา P08 คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ thosawan.ium@mahidol.ac.th 02-354-4316

นางสาว วราพร อินทรสุขศรี P08 คณะเภสัชศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล waraporn.int@mahidol. ac.th 02-354-7503

นางสาว นันทิดา เอี�ยมอิ�ม P09 คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี nantida.eam@mahidol.ac.th 02-201-5065 0817558565

ผศ.ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส P09 คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ nathinee.pan@mahidol.ac.th 02-201-5006 0632190579

นาง วันทนีย์ ชูศิริโรจน์ P09 คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Wantanee.nit@mahidol.ac.th 02-201-5064 0813060408

นางสาว วิไลพร อุ่นน้อย P09 คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Wilaiporn.oun@mahidol.ac.th 022015066 0818090878

นางสาว วรจรรย์ ไวยวาศ P10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี worachan.wai@mahidol.edu 028892138 0870755223

นางสาว สุพัตรา นิติภานนท์ P10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ supattra.nit@mahidol.ac.th 028892138 0617489922

นาย ปัณณวิช ปรางอําพร P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี Phannawit.pra@mahidol.ac.th 02-306-9122 0814001862

นางสาว พัชรา ก้อนทอง P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี Patchara.kon@mahidol.ac.thb 023069122 0819211087

นาง วรรณนิศา เสกวงษา P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี wannisa.nak@mahidol.ac.th 023069120

นาง สุธิรา ทรัพย์แก้ว P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี Sutira.pai@mahidol.ac.th 023069120 0866653796

mailto:thosawan.ium@mahidol.ac.th
mailto:Wilaiporn.oun@mahidol.ac.th


คํานําหน้า ชื�อ นามสกุล Profit ส่วนงาน ตําแหน่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ

ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นางสาว อนุช จันทร์หอม P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี Anuch.jun@mahidol.ac.th 023069122 0946461478

นาง อังคณา พูลสวัสดิ� P11 คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน นักวิชาการเงินและบัญชี Aungkana.poo@mahidol.ac.th 0816965880

นางสาว ธัญญรัตน์ พุ่มผกา P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้างานคลังและสินทรัพย์ Tanyarat.pum@mahidol.edu 02-8002840 ต่อ
 1117

นาง วรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ์ P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Wanvimol.sit@mahidol.ac.th 02-8002840 ต่อ
 1005

นางสาว วราภรณ์ รุจิระวาณิชย์ P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Wraphorn.ruji@mahidol.edu 02-8002840 ต่อ
 1118

นาง วาสินี มีวัฒนะ P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Wasinee.tho@mahidol.ac.th 02-8002840 ต่อ
 1119

นางสาว พัชรี หลิมย่านกวย P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี patcharee.lim@mahidol.ac.th 0-2441-5242 ต่อ
  1426 0870563175

นางสาว รุจิกาญจน์ วัชรเลิศฐิติกุล P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล rujikarn.wat@mahidol.edu 024415242-4 
ต่อ 1435

นาย วีรพงษ์ พรรณสมบุญ P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล Weerapong.pan@mahidol.edu 024415242-4 
ต่อ 1417 0836964330

นาง อัญชลินทร์ กรมาทิตย์สุข P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี unchalin.tho@mahidol.ac.th 0-2441-5242 ต่อ
 1437 0819266075

นางสาว เกศวรี ปัญญาธรรม P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Ketwaree.pun@mahidol.ac.th 023548526

นาง สิรามล พุ่�มเจริญ P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Siramon.pum@mahidol.ac.th 023548526

นางสาว นภัส รวี เจริญ สวัสดิ� P15 คณะสิ�ง แวดล้อม และ ทรัพยากร ศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี naphatrawee.cha@mahidol.ac.th 02-4415000 ต่อ 
 2123

นางสาว นิตยา สุวรรณเนตร P15 คณะสิ�ง แวดล้อม และ ทรัพยากร ศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี nittaya.suw@mahidol.ac.th 02-4415000 ต่อ 
 2124

นางสาว ณัฐวดี ลิ�มทอง P16 วิทยาลัยราชสุดา นักวิชาการเงินและบัญชี nutthawadee.lemthong@gmail.com 02-8895315-9
ต่อ11106 0982578960

นางสาว นภาลัย จันทราภาส P16 วิทยาลัยราชสุดา นักวิชาการเงินและบัญชี Napalai.jan@mahidol.ac.th 028895315-9 0649465455
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ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
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วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นาง ศลิษา ศรีอินทร์ P16 วิทยาลัยราชสุดา นักวิชาการเงินและบัญชี   Salisa.chu@mahidol.ac.th 028895315 0839017362

นาง อ้อมเดือน ชาติวิทยา P16 วิทยาลัยราชสุดา นักวิชาการเงินและบัญชี ormduan.san@mahidol.ac.th 028895315-9 
ต่อ 1224 0994966935

นาย นราธิป นิติธาดากูล P17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี Naratip.Nit@mahidol.ac.th 024414296-

8/205

นางสาว ภคสุภา ขําต้นวงษ์ P17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี Pakasupa.Kha@mahidol.ac.th 024414296-

8/205

นางสาว สุวภัคย์ เนตรน้อย P17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี suwapak.nat@mahidol.ac.th 024414296 0890054546

นาง นางอารีย์ ริ�วไสว P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นักทรัพยากรบุคคล aree.rat@mahidol.ac.th 02-4419040-3 
ต่อ 24 0892232942

นางสาว พวงเงิน ธนูพันธ์ P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นักวิชาการเงินและบัญชี poungngern.tha@mahidol.ac.th 02-441-9040ต่อ
25 0892695943

นางสาว วรรณา บุญศรีเมือง P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นักวิชาการเงินและบัญชี wanna.boo@mahidol.ac.th 024419040-3ต่อ
27 0854072088

นางสาว กุลวธู วจนสาระ P19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี kulwathoo.waj@mahidol.ac.th 024410201-4 
ต่อ  211

นางสาว จารุวรรณ จารุภูมิ P19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี charuwan.chr@mahidol.ac.th 024410201-4 
ต่อ  225 0815598690

นาง จําเริญศรี เขียวแก่ P19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นักทรัพยากรบุคคล chamroensri.khi@mahidol.ac.th 024410201-4 
ต่อ  231

นางสาว ณัฐิดา ศรีทอง P19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี natthida.sri@mahidol.ac.th 024410201-4 
ต่อ  206

นาย กิตติศักดิ� จีนสงวน P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นักทรัพยากรบุคคล kittisak.chi@mahidol.ac.th 028002308 0819261986

นาง ขนิษฐา จีนสงวน P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นักวิชาการเงินและบัญชี kanitta.Jin@mahidol.ac.th 028002308-14 0890750156

นาย นพพล พูลสุวรรณ P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นักวิชาการเงินและบัญชี Tick1426pat_t2@hotmail.com 0822194008

นางสาว สุกัญญา เปียธัญญา P20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นักวิชาการเงินและบัญชี sukanya.pia@mahidol.ac.th 028002308-14
ต่อ3233 0982538553
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ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นางสาว ณัชชา ดีพสิษฐ์ P21 สถาบันโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี natcha.dee@mahidol.ac.th 02-8002380 0806516167

นางสาว ณัฐภร ก้อนเกื�อ P21 สถาบันโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี Natthaporn.kon@mahidol.ac.th 02-8002380 0968310999

นางสาว ปาริชาติ ธรรมจง P21 สถาบันโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี parichat.tam@mahidol.ac.th 02-8002380 0860060897

นางสาว อรุณรัตน์ โพธิรัชต์ P21 สถาบันโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี arunrat.pot@gmail.com 02-8002380 0827565590

นางสาว พีระยา ทองเย็น P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นักวิชาการเงินและบัญชี peeraya.ton@mahidol.ac.th 024419003

นาง ภาดา ทองศรี P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นักวิชาการเงินและบัญชี Pada.tho@mahidol.ac.th 02-4419003-7 0819420400

นางสาว สุรีรัตน์ ชินกุลประสาน P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นักวิชาการเงินและบัญชี Sureerat.chi@mahidol.ac.th 8 20 1141 0868365138

นางสาว อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นักวิชาการเงินและบัญชี amornrat.onc@mahidol.ac.th 024419003

นางสาว อัญชลิกา ยวนะปุณฑ์ P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ancharika.yaw@mahidol.ac.th 024419003 0839815152

นางสาว ชญาภา ธารทัศน์สกุล P23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว นักทรัพยากรบุคคล chayapa.tra@mahidol.ac.th 0-24410602-8 0814426628

นางสาว ดวงเดือน  สิทธิธาดาสกุล P23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว นักวิชาการเงินและบัญชี duangduen.sit@mahidol.ac.th 024410605-8 0979819659

นางสาว ปาลิดา ปริชญาวงศ์ P23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ palida.par@mahidol.ac.th 024410602-

8#1326 0840994396

นางสาว ศิริลักษณ์ คําวร P23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป siriluk.kum@mahidol.ac.th 02-4410602-8 0899166644

นางสาว ฉัตรทิพย์ เข้งเจริญ P25 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ
ตรวจสารในการกีฬา นักทรัพยากรบุคคล chathip.kan@mahidol.ac.th 02-3547147-9 0879982050

นางสาว สุนิษา ยังอยู่ P25 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ
ตรวจสารในการกีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี sunisa.yan@mahidol.ac.th 02-3547147-9 0819012338

นางสาว กมลเนตร เจริญเอม P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี khamolnate.khu@mahidol.ac.th 02-441-9342 
ต่อ107 0874968606
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ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นาง ธีรนุช เปรมปรีดิ� P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี teeranuch.pre@mahidol.ac.th 02-441-9342 
ต่อ107 0852886124

นางสาว สุพิชฌาย์ ปุ๋ยรักษา P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี supitcha.puy@mahidol.ac.th 02-441-9342ต่อ
107 0800349989

นางสาว อรทัย การะเวก P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นักทรัพยากรบุคคล orathai.kar@mahidol.ac.th 02-441-9342ต่อ
103 0818148610

นาง อัจฉราพร อัศเวศน์ P29 หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการเงินและบัญชี ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th 02-800-2680ต่อ

4248

นาย เอกอรุณ ลลินโท P29 หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการเงินและบัญชี Eakarun.lim@mahidol.ac.th 02-800-2680ต่อ

4213

นางสาว นิสากร แซ่อื�อ P30 วิทยาลัยนานาชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี Nisakorn.sae@mahidol.ac.th 027005000

นางสาว พิมพ์ลดา รุ่งพัฒน์เมธีกุล P30 วิทยาลัยนานาชาติ นักทรัพยากรบุคคล Pimpala.run@mahidol.ac.th 027005000

นางสาว สิตา วิชญากิจกุล P30 วิทยาลัยนานาชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี Sita.wit@mahidol.ac.th 027005000

นาง อรุณี กอสวัสดิ�พัฒน์ P30 วิทยาลัยนานาชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี Arunee.kor@mahidol.ac.th 027005000

นาง ทิพย์รัตน์ เพชรมุณี P31 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี tia_thipparach@hotmail.com 02-441-5300 
ต่อ1115

นางสาว ปรารถนา ทศานนท์ P31 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง o_pal_la@yahoo.com 02-4415300 ต่อ
 1203

นางสาว รัตนวรรณ ศุภราช P31 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี ratanawan.sup@mahidol.co.th 0-2800-
2525#1117

นางสาว ลักษณา ทองวงษ์ญาติ P31 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี Laksna.ton@mahidol.ac.th 02-800-
2525#1117 0870156194

นางสาว วารุณี คุ้มกระทึก P31 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี warunee.kum@hotmail.com 02-441-5300-5 0847091621

นางสาว จิดาภา อ่วมเจริญ P32 วิทยาลัยการจัดการ เจ้าหน้าที�การเงิน tipparat.aum 02-206-2000

นางสาว นิภาพร ชูสาคร P32 วิทยาลัยการจัดการ เจ้าหน้าที�การเงิน nipaporn.cho@mahidol.ac.th 02-206-2000



คํานําหน้า ชื�อ นามสกุล Profit ส่วนงาน ตําแหน่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ

ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นาง วันทนีย์ โกมลบุตร P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี wantanee.kom@mahidol.ac.th 028492630-9 
ต่อ 205

นางสาว พรประภัสสร์ กิตติกรณ์วโรฒน์ P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี pornpapas.kit@mahidol.ac.th 028492630-9ต่อ
207

นางสาว จารุพักตร์  รอบคอบ P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา นักทรัพยากรบุคคล jarupak.rob@mahidol.ac.th 028002630ต่อ
211

นางสาว ฑิตฐิญดา เขื�อนเมือง P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี nid_km@hotmail.com 0914977915

นาง เกศินี สุกแสงศรี P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา นักวิชาการพัสดุ kesinee.suk1984@gmail.com 028002630 ต่อ 
309

นางสาว นีรชา กลิ�นพยอม P34 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นักวิชาการเงินและบัญชี T.uktan@hotmail.com 024419734 0865163029

นางสาว อนงค์ ตังสูหน P34 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นักวิชาการเงินและบัญชี anongt9@hotmail.com 024419734 0817428542

นางสาว ฐิติวรดา วัฒนากร P35 คณะศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี thitiworada.wat@edu 024414401-8ต่อ
1717 0925701917

นางสาว ณิชาภา ศรีลาจันทร์ P35 คณะศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี Nichapa.pin@mahidol.ac.th 024414401ต่อ
1746 0959313999

นาง นิศา แดงสอน P35 คณะศิลปศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล Nisa.khe@gmail.com 02-441-
4401#1712

นาง ทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร นักวิชาการเงินและบัญชี thiparat.lao@mahidol.ac.th 02441-0909

นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์ P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง muitpti@gmail.com 024410909

นาง พรชนก พงษ์สิทธิผล P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร pornchanok.pho@mahidol.ac.th 02441-0909

นาย พลช ตรีเมฆ P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร นักวิชาการเงินและบัญชี palot.tri@mahidol.ac.th 02441-0909

นางสาว วัตถาภรณ์ อรรคเนตร P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร นักวิชาการเงินและบัญชี watthaphon.akk@mahidol.ac.th 02441-0909

นาง อมรรัตน์ ฉายรัตน์ P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร amornrat.crt@mahidol.ac.th 02-441-0909



คํานําหน้า ชื�อ นามสกุล Profit ส่วนงาน ตําแหน่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ

ประชุมเรื�องเตรียมความพร้อมเพื�อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
 ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University

วันจันทร์ที� 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั�น ๑ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เวลา 08.30 –12.00  น.

นางสาว นงนุช ช้างแก้วมณี P39 คณะกายภาพบําบัด ผู้ปฎิบัติงานบริหาร Noongnooch.cha@mahidol.ac.th 024415450 ต่อ 
20201 0819039287

นางสาว ภัทรวดี ผู้มีสัตย์ P39 คณะกายภาพบําบัด นักวิชาการเงินและบัญชี Pat.pume@gmail.com 024415450 0952517647

นางสาว ชัญญภัสส์   พลศร P45 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี Chanyapas.pol@mahidol.ac.th 0836336940

นางสาว พวงชมภู ทําทอง P45 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี Phoungchomphu.tho@mahidol.ac.th 0891258739

นางสาว ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์ P45 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี Yuvalak.soo@mahidol.ac.th 0814844306

คุณ โกเมศ จงกลจตุร - ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ SVP,TB Solutions N/A N/A

คุณ วันทนีย์ สุรพิบูล - ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ SVP, ผู้อํานวยการ corporate Banking
 3 Client Coverage 3.5 N/A N/A

คุณ รัตนา วงศ์ดอนขมิ�น - ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ VP, ผู้จัดการ TB Solutions N/A N/A


	รายชื่อผู้เข้าประชุม 

