
                         

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศ ณ วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2564  เร่ือง รายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1  อัตรา  
ปฏิบัติงาน ณ งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่            
 
 
 
 
 
 
                        (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 

                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
สอบถามเพ่ิมเติม : งานทรัพยากรบุคคล   
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร 
grad_edtech@mahidol.ac.th  
LINE Official ID : @023taguh 

 
อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่                         พ.ศ. 2564 
------------------------------------- 

 

ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวชุติกาญจน์ นุ่นชู รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom 
2 นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข เวลา 12.45 น. 
3 นางสาวชนิดา สุจริต โปรดรอในห้อง Waiting room 
4 นายดํา ม้องเพอ จนกว่าจะได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์ 
5 นางสาวกานติมา ธิรามนตร์  
6 นางสาวปาณิสรา ภู่ประทุม  

 

กระบวนการสอบสัมภาษณ์ 
1. กําหนดวันสอบ วันที่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา  13.00 - 16.00 น.  

- รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น. 
- หากเลยเวลา 13.30 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ    

   สถานที่สอบ สอบผ่านระบบออนไลน์  Zoom Application  
 Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/93493094320?pwd=VEI3MXJWWlJ0UU9WU3NBdHpOVWNOd
z09 
Meeting ID: 934 9309 4320 
Passcode: FGS1110 
 

2. หากท่านไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
 
 
สอบถามเพ่ิมเติม : งานทรัพยากรบุคคล   
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร 
grad_edtech@mahidol.ac.th  
LINE Official ID : @023taguh 

อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน          
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ข้อกําหนดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่  11  ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น. (รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น.) 

--------------------------------------------- 
 

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ งานศูนย์ภาษา 
 

ผู้เข้าสอบ โปรดดําเนินการ ดังนี ้
1. ดําเนินการติดต้ัง Zoom Application  
2. ให้ตั้งชื่อ-สกุลจริงในโปรแกรม Zoom หากท่านไม่ต้ังชื่อ-สกุลจริง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
3. รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น. โปรดรอในห้อง Waiting room จนกว่าจะได้รับเชิญ 

เข้าสัมภาษณ์ หากเลยเวลา 13.30 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ    
4. ขณะสอบให้เปิดกล้องตลอดเวลาจนกว่าจะสอบเสร็จเรียบร้อย 
5. เม่ือเข้าห้องสอบ Zoom ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง 
6. เม่ือเข้าห้องสอบ Zoom ให้ลงช่ือ-สกุลจริง ในช่อง Chat 
7. ให้ผู้เข้าสอบแอดไลน์ LINE Official HR ID : @023taguh  เพ่ือใช้ติดต่อส่ือสารในวันสอบ เม่ือแอดไลน์แล้วให้

ทักไลน์และพิมพ์แจ้งชื่อ-สกุลจริง  
8. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ี จะแจ้งท่านทาง LINE Official HR ID : @023taguh   

              
 
 
 
 
          (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน 
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