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

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

phaniphat.wit@mahidol.ac.th

นางสาวพนิภัสส์ วิทยา

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

2

unyamanee.pin@mahidol.ac.th

นางอัญญมณี ปิ่นวรรณา

นักวิชาการเงินและบัญชี

สานักงานอธิการบดี

3

sudarak.kra@mahidol.ac.th

นางสาวสุดารักษ์ กระแสสินธุ์

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

รายการที่ 2 บัตรเติมนามัน มูลค่า 2,000 จานวน 5 รางวัล
ลาดับ

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

wiriya.auy@mahidol.ac.th

นางสาววิริยา อุ่ยเจริญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สานักงานอธิการบดี

2

chinnawut.sur@mahidol.ac.th

ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์

3

sumontip.son@mahidol.ac.th

นางสาวสุมลทิพย์ ทรงกล้า

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

สานักงานอธิการบดี

4

ranuka.kit@mahidol.ac.th

นางสาวเรณุกา กิตติโกมลเดช

พยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

5

rattinan.tia@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

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

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

sarocha.itd@mahidol.ac.th

พญ.สโรชา อิทธิอมรกุลชัย

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

2

jaruwan.kho@mahidol.ac.th

นางสาวจารุวรรณ ขาวพลับ

นักวิทยาศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

3

ratsuda.sak@mahidol.ac.th

นางสาวรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

4

junporn.kon@mahidol.ac.th

ภกญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์

เภสัชกร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

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

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

5
6
7

nongyao.bun@mahidol.ac.th
piyanuch.rat@mahidol.ac.th
muthita.vor@mahidol.ac.th

นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ
นางสาวปิยนุช รัตนกุล
นางสาวมุทิตา วรกัลยากุล

บรรณารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หอสมุดและคลังความรู้ฯ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

8

kiriya.wor@mahidol.ac.th

นางสาวกิริยา วรกัลยากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

9

nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

รองศาสตราจารย์

วิทยาลัยราชสุดา

10

kamonchanok.sri@mahidol.ac.th

นางสาวกมลชนก ศรียศ

นักวิชาการพัสดุ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

11

izsaya.wat@mahidol.ac.th

นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

12

chattima.koo@mahidol.ac.th

นางสาวฉัตรติมา กู้เจริญพันธุ์

นักทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

13

sarayooth.chu@mahidol.ac.th

นายศรายุทธ ชูพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

14

somboon.siy@mahidol.ac.th

นายสมบูรณ์ เสียงระฆัง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สานักงานอธิการบดี

15

pipat.phe@mahidol.ac.th

นายพิพัฒน์ เพชรเรืองรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

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

อีเมล์

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/ส่วนงาน

1

sutita.sri@mahidol.ac.th

นางสาวสุฑิตา ศรีนวลนัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

2

chanwit.ons@mahidol.ac.th

นายชาญวิทย์ อ้นสาราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

3

kulludee.cho@mahidol.ac.th

นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

หอสมุดและคลังความรู้ฯ

4

sirapob.dan@mahidol.ac.th

นายสิรภพ แดงพัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

5

kanchanee.sam@mahidol.ac.th

นางสาวกาญจนีย์ สาเภาทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบั รางวัล IPAD ในบทเรียนออนไลน์ Financial Literacy สาหรับบุคลากร ประจาเดือนมิถุนายน
จับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล IPAD 7th generation + Apple pencil จานวน 2 รางวัล
ลาดับ

1
2

อีเมล์

wichuphorn.nal@mahidol.ac.th
pitchaya.sup@mahidol.ac.th

ชื่อ - นามสกุล

นางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล
นายพิชญา สุพัฒนศิรินันต์

ตาแหน่ง

บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน/ส่วนงาน

หอสมุดและคลังความรู้ฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯ

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

