ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
-------------------------------------------------ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บั ดนี้ บัณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยมหิดล จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ มีสิท ธิ์สอบคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุเ ป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน งานรับนักศึกษา
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1
นางสาวลัลน์รภัทร ศรีสวัสดิ์
2
นางสาวกัญญศร สุดเสงี่ยม
3
นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom
4
นายนภพล แพนพันธ์อ้วน
เวลา 12.45 น.
5
นางสาวชนิดา สุจริต
โปรดรอในห้อง Waiting room
6
นางสาวจิตรดาวัลย์ คํายืนยง
จนกว่าจะได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์
7
นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง
8
นางสาวกุลสตรี พุ่มวงษ์
9
นางสาวออมทรัพย์ อาศนเวช
10
นางสาวกาญจนา สุวรพันธ์
กระบวนการสอบสัมภาษณ์
1. กําหนดวันสอบ
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
(รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 12.45 น.)
สถานที่สอบ
สอบผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98681190779?pwd=ekdnSUFJL0p3elAvaTQva1lz
b1Q3UT09
Meeting ID: 986 8119 0779
Passcode: FGS1210
2. หากท่านไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
สอบถามเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร
grad_edtech@mahidol.ac.th
LINE Official ID : @023taguh
อมรรัตน์ ภู่นคร ร่าง/พิมพ์ / ตรวจทาน
Digitally signed
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Date:
2021.09.30
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ข้อกำหนดในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Application
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 - 16.00 น.
(รำยงำนตัวเข้ำห้องสอบ Zoom เวลำ 12.45 น.)
--------------------------------------------ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน ณ งำนรับนักศึกษำ
ผู้เข้ำสอบ โปรดดำเนินกำร ดังนี้
1. ดำเนินกำรติดตั้ง Zoom Application
2. ให้ตั้งชื่อ-สกุลจริงในโปรแกรม Zoom หำกท่ำนไม่ตั้งชื่อ-สกุลจริง จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
3. รำยงำนตัวเข้ำห้องสอบ Zoom เวลำ 12.45 น. โปรดรอในห้อง Waiting room
จนกว่ำจะได้รับเชิญเข้ำสัมภำษณ์
4. ขณะสอบให้เปิดกล้องตลอดเวลำจนกว่ำจะสอบเสร็จเรียบร้อย
5. เมื่อเข้ำห้องสอบ Zoom ให้แสดงบัตรประชำชนตัวจริง
6. เมื่อเข้ำห้องสอบ Zoom ให้ลงชื่อ-สกุลจริง ในช่อง Chat
7. ให้ผู้เข้ำสอบแอดไลน์ LINE Official HR ID : @023taguh เพื่อเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร
ในวันสอบ เมื่อแอดไลน์แล้วให้ทักไลน์และพิมพ์แจ้งชื่อ-สกุลจริง
8. เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะแจ้งท่ำนทำง LINE Official ID : @023taguh

Digitally signed
by patcharee.ler
Date: 2021.09.30
18:30:11 +07'00'

(ศำสตรำจำรย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
อมรรัตน์ ภู่นคร ร่ำง/พิมพ์ / ตรวจทำน
Digitally signed
by Amornrat
Date: 2021.09.30
17:56:52 +07'00'

