รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบทเรียนออนไลน์ Financial Literacy สาหรับบุคลากร ประจาเดือนพฤษภาคม
รายการที่ 1 Smart Watch จานวน 3 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

wanlapa.sal@mahidol.ac.th

นางสาววัลภา สละวาสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

2

tassanee.ler@mahidol.ac.th

ดร. ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์

นักวิจัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

3

chanaphorn.pan@mahidol.ac.th

นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล

นักวิชาการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

รายการที่ 2 บัตรเติมนามัน มูลค่า 2,000 จานวน 5 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

fontip.pot@mahidol.ac.th

นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

สานักงานอธิการบดี

2

chawalit.cho@mahidol.ac.th

นายชวลิต ชมมณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์

3

chonnipa.the@mahidol.ac.th

นางสาวชนนิภา เทพประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

4

pitchaya.sup@mahidol.ac.th

นางสาวพิชญา สุพัฒนศิรินันต์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

5

eakarun.lim@mahidol.ac.th

นายเอกอรุณ ลลินโท

นักวิชาการเงินและบัญชี

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

รายการที่ 3 บัตร Central Gift Card มูลค่า 1,000 จานวน 15 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

akenarin.cho@mahidol.ac.th

นายเอกนรินทร์ โชคนาคะวโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกายภาพบาบัด

2

suratsawadi.dit@mahidol.ac.th

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

บรรณารักษ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

3

sirinan.cho@mahidol.ac.th

นางสาวศิรินันท์ ชงกุล

นักวิชาการช่างทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

4

natthaphorn.par@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐพร ปาระมี

นักวิทยาศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

5

parichart.tea@mahidol.ac.th

นางสาวปาริชาติ เตชะนันท์มณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สานักงานอธิการบดี

6
7

nuttawadee.jen@mahidol.ac.th
natthapol.rua@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐวดี เจนสิริผล
นายณัฐพล เรืองพยุงศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สานักงานอธิการบดี
สถาบันฯเด็กและครอบครัว

8

rungnapa.srw@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

นักเอกสารสนเทศ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

9

ruchareka.wit@mahidol.ac.th

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

นักเอกสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

10

sansanee.nim@mahidol.ac.th

นางสาวศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

สานักงานอธิการบดี

11

atittaya.sub@mahidol.ac.th

นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

นักเอกสารสนเทศ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

12

wannipha.chu@mahidol.ac.th

นางสาววรรณิภา ชูชัย

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

13

natrada.boo@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐรดา บุญมาแย้ม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สานักงานอธิการบดี

14

wittapong.sin@mahidol.ac.th

นายวิทพงศ์ สินสูงสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

15

petchrada.thi@mahidol.ac.th

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

นักเอกสารสนเทศ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

รายการที่ 4 บัตร The Mall Gift Vouchers มูลค่า 500 จานวน 5 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

asadavudh.bua@mahidol.ac.th

นายอัษฎาวุธ บัวชุม

นักอาชีวอนามัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2

yupadee.jon@mahidol.ac.th

นางสาวยุพดี จงคงคาวุฒิ

วิศวกร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

3

wichuphorn.nal@mahidol.ac.th

นางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล

บรรณารักษ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

4

sonchai.sae@mahidol.ac.th

นายสนชัย บวรศักดิ์ถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักงานอธิการบดี

5

pennapa.uns@mahidol.ac.th

ดร.เพ็ญนภา อุ่นสนิท

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวสาหรับบุคลากรที่เรียนบทเรียนออนไลน์ Financial Literacy ครบ 3 ระดับและที่มีคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบั รางวัล IPAD ในบทเรียนออนไลน์ Financial Literacy สาหรับบุคลากร ประจาเดือนพฤษภาคม
จับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล IPAD 7th generation + Apple pencil จานวน 2 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

akenarin.cho@mahidol.ac.th

นายเอกนรินทร์ โชคนาคะวโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกายภาพบาบัด

2

sonchai.sae@mahidol.ac.th

นายสนชัย บวรศักดิ์ถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวสาหรับบุคลากรที่เรียนบทเรียนออนไลน์ Financial Literacy ครบ 3 ระดับและที่มีคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผ่าน 80 % ได้รับ E-certificate ทัง 3 ระดับ

