
โครงการอบรมการบันทึการรับเงิน Bill Payment และการตั้งลูกหนี้ระหวางกัน

วันจันทรที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ หอง 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

1 P02 GR - บัณฑิตวิทยาลัย นาง สุภาพร นวลลออง นักวิชาการเงินและบัญชี supaporn.nul@mahidol.ac.th

2 P02 GR - บัณฑิตวิทยาลัย นางสาว พัฒนรัตน รางเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี phattanarat.ran@mahidol.ac.th

3 P04 MT - คณะเทคนิคการแพทย นางสาว พิชญาสินี จิตติพิชญานันท นักวิชาการเงินและบัญชี Pichayasini.jit@mahidol.edu

4 P04 MT - คณะเทคนิคการแพทย นางสาว ศิริกานต ปนบานกวย นักวิชาการเงินและบัญชี sirikan.kam@mahidol.ac.th

5 P05 NS - คณะพยาบาลศาสตร นางสาว พรนภัส สุขประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี pornnapas.suw@mahidol.ac.th

6 P05 NS - คณะพยาบาลศาสตร นางสาว นัทฤทัย โชติวิสุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี natruethai.cho@mahidol.ac.th

7 P09 SC - คณะวิทยาศาสตร นางสาว นันทิดา เอี่ยมอิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี nantida.eam@mahidol.ac.th

8 P09 SC - คณะวิทยาศาสตร นางสาว นัชยนภัส เราอัครรุงเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี natnapat.rao@mahidol.ac.th

9 P10 EG - คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาว วรจรรย ไวยวาศ นักวิชาการเงินและบัญชี worachan.wai@mahidol.ac.th

10 P10 EG - คณะวิศวกรรมศาสตร นาง ธัญญลักษณ วงษปาน นักวิชาการเงินและบัญชี Thanyaluk.won@ mahidol.edu

11 P11 TM - คณะเวชศาสตรเขตรอน นางสาว พัชรา กอนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี patchara.kon@mahidol.ac.th

12 P11 TM - คณะเวชศาสตรเขตรอน นางสาว เจนจิรา เรืองนาม นักวิชาการเงินและบัญชี Jenjira.rua@mahidol.ac.th

13 P11 TM - คณะเวชศาสตรเขตรอน นางสาว พิมพศุภางค พลายเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี Pimsupang.pai@mahidol.ac.th

14 P12 SH - คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นาง วาสินี มีวัฒนะ นักวิชาการเงินและบัญชี Wasinee.tho@mahidol.ac.th

15 P12 SH - คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นางสาว วราภรณ รุจิระวาณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี WraRuji@gmail.com

16 P13 VS - คณะสัตวแพทยศาสตร นางสาว พัชรี หลิมยานกวย นักวิชาการเงินและบัญชี Patcharee.lim@mahidol.edu

17 P13 VS - คณะสัตวแพทยศาสตร นาง อัญชลินทร กรมาทิตยสุข นักวิชาการเงินและบัญชี unchalin.tho@mahidol.edu

18 P14 PH - คณะสาธารณสุขศาสตร นาง กมลวรรณ หรุนรุงเรือง พนักงานการเงินและบัญชี Kamonwan.run@mahidol.ac.th

19 P14 PH - คณะสาธารณสุขศาสตร นาง วิภา สุวรรณรักษา นักวิชาการเงินและบัญชี vipa.suw@mahidol.ac.th

20 P15 EN - คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร นางสาว จิตราภรณ อังภิวัฒนศรานนท นักวิชาการเงินและบัญชี jittraporn.jau@mahidol.ac.th



โครงการอบรมการบันทึการรับเงิน Bill Payment และการตั้งลูกหนี้ระหวางกัน

วันจันทรที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ หอง 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

21 P15 EN - คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร นาง จินตนา ประสพถิ่น ผูปฏิบัติงานบริหาร Jintana.pra@mahidol.ac.th

22 P16 RS - วิทยาลัยราชสุดา นาง ศลิษา ศรีอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี salisa.chu@mahidol.ac.th

23 P16 RS - วิทยาลัยราชสุดา นางสาว นภาลัย จันทราภาส นักวิชาการเงินและบัญชี Napalai.jan@mahidol.ac.th

24 P17 SS - วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา นางสาว ภคสุภา ขําตนวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี Pakasupa.kha@mahidol.ac.th

25 P17 SS - วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา นาย นราธิป นิติธาดากูล นักวิชาการเงินและบัญชี naratip.nit@mahidol.ac.th

26 P18 AD - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นางสาว ณัฏฐจิรา นาคจินวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี nutjira.nak@mahidol.ac.th

27 P18 AD - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นางสาว อันธิกา ละอองเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี antika.lao@mahidol.ac.th

28 P34 IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู นางสาว อนงค ตังสุหน นักวิชาการเงินและบัญชี anongt9@hotmail.com

29 P34 IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู นางสาว นีรชา กลิ่นพยอม นักวิชาการเงินและบัญชี Neeracha.kli@mahidol.ac.th



โครงการอบรมการบันทึการรับเงิน Bill Payment และการตั้งลูกหนี้ระหวางกัน

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ หอง 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

1 P08 PY - คณะเภสัชศาสตร นางสาว จรรยา จันทรเจตนาดี นักวิชาการเงินและบัญชี JANYA.jan@mahidol.ac.th

2 P08 PY - คณะเภสัชศาสตร นางสาว อุไรวรรณ พวงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี uraiwan.top@mahidol.ac.th

3 P19 PR - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นาง ดวงกมล กองแกวรัศมี นักวิชาการเงินและบัญชี duangkamon5252@gmail.com

4 P19 PR - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นางสาว วิไลพร พุมแดง นักวิชาการเงินและบัญชี Wilaiporn.phu@mahidol.ac.th

5 P20 LC - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย นาง ขนิษฐา จีนสงวน นักวิชาการเงินและบัญชี kanitta. jin@mahidol.edu

6 P20 LC - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย นางสาว สุกัญญา เปยธัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี sukanya.pia@mahidol.ac.th

7 P21 NU - สถาบันโภชนาการ นางสาว ณัฐภร ดินมวง นักวิชาการเงินและบัญชี Natthaporn.kon@mahidol.ac.th

8 P21 NU - สถาบันโภชนาการ นางสาว อรุณรัตน โพธิรัชต นักวิชาการเงินและบัญชี arunrat.pot@mahidol.ac.th

9 P22 MB - สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล นางสาว อมรรัตน ออนจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี amornrat.onc@mahidol.ac.th

10 P22 MB - สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล วาที่ ร.ต.หญิง อัญชลิกา พลคิด นักวิชาการเงินและบัญชี ancharika.pol@mahidol.ac.th

11 P23 CF - สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นางสาว ศิริลักษณ คําวร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป siriluk.kum@mahidol.ac.th

12 P23 CF - สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นางสาว ดวงเดือน สิทธิธาดาสกุล นักวิชาการพัสดุ duangduen.sit@mahidol.ac.th

13 P25 DC - สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหฯ นางสาว สุนิษา ยังอยู นักวิชาการเงินและบัญชี sunisa.yan@mahidol.ac.th

14 P25 DC - สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหฯ นางสาว ณิชาพร ไมหอม นักวิชาการเงินและบัญชี nichaporn.mai@mahidol.ac.th

15 P28 AC - ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ นาง ธีรนุช เปรมปรีดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี teeranuch.pre@mahidol.ac.th

16 P28 AC - ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ นางสาว สุพิชฌาย ปุยรักษา นักวิชาการเงินและบัญชี Supitcha_puy@mahidol.ac.th

17 P29 LI - หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว หทัยภัทร สังขประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี hathaipat.san@mahidol.ac.th

18 P29 LI - หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล นาวสาว ณัชชา อินทรโชติ ผูปฏิบัติงานบริหาร natcha.int@mahidol.ac.th

19 P31 MS - วิทยาลัยดุริยางคศิลป นางสาว วารุณี คุมกระทึก นักวิชาการเงินและบัญชี warunee.kum@hotmail.com

20 P31 MS - วิทยาลัยดุริยางคศิลป นางสาว ปยมาภรณ ศรีจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี pitamaporn.srj@mahidol.ac.th



โครงการอบรมการบันทึการรับเงิน Bill Payment และการตั้งลูกหนี้ระหวางกัน

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ หอง 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ สวนงาน คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนง E-mail

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

22 P35 LA - คณะศิลปศาสตร  นางสาว ฐิติวรดา วัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี thitiworada.wat@mahidol.edu

23 P35 LA - คณะศิลปศาสตร นางสาว ณิชาภา ศรีลาจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี nichapa.pin@mahidol.ac.th

24 P36 ICT - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย พลช ตรีเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี palot.tri@mahidol.ac.th

25 P36 ICT - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว ณัฐริกา ฟองคํา นักวิชาการเงินและบัญชี nattharika.fon@mahidol.ac.th

26 P38 KA - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาว ปราณี พุมไสว พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 pranee.pum@mahidol.ac.th

27 P38 KA - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาว อทิตยา ยอดดําเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี atitaya.yod@mahidol.ac.th

28 P39 PT - คณะกายภาพบําบัด นางสาว ดวงพร ปฐมมาณิศ นักวิชาการเงินและบัญชี doungporn.pat@mahidol.ac.th

29 P39 PT - คณะกายภาพบําบัด นางสาว นิสาชล วากยะบรร นักวิชาการเงินและบัญชี nisachol.wak@mahidol.com
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