
  

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 
-------------------------------------------------- 

 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) และ ประกาศ ณ วันที่  18 
เมษายน พ.ศ. 2565  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  2  อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น 
 

บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี 

 
                         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 
ลงวันที่                           

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
--------------------------- 

 

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายภูริวัฒน์ ดาษดา - รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 9.45 น. 

  กรุณารอใน waiting room จนกว่าจะได้รับเชิญเข้าห้องสอบ 
- ให้นําเสนอผลงาน ประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมาด้วย  
  Power point ต่อคณะกรรมการสอบฯ และให้ส่งข้อมูล 
  การนําเสนอมาที่ email: grad_edtech@mahidol.ac.th  
  ภายในวันที่  24 พฤษภาคม 2565  

2 นางสาวภัคจิรา ณ น่าน 
  

 
กระบวนการสอบคัดเลือก 

1. สอบข้อเขียน : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.  
(กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านแจ้งในประวัติการสมัครงาน) 

 

2. สอบสัมภาษณ์ : วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 - 12.00 น. 
(รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 9.45 น.) 

   สอบผ่านระบบออนไลน์  Zoom Application 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/91975293656?pwd=YWRXcWNaaHQyeEt0VnlLejNPVEFVQT09 

Meeting ID: 919 7529 3656 
Passcode: FGS0526 

 
2. หากท่านไม่มาสอบในวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
สอบถามเพ่ิมเติม : งานทรัพยากรบุคคล   
คุณอมรรัตน์ ภู่นคร 
grad_edtech@mahidol.ac.th  
LINE Official ID : @023taguh 
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ข้อกําหนดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 - 12.00 น.  

(รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 9.45 น.) 
--------------------------------------------- 

 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผู้เข้าสอบ โปรดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการติดต้ัง Zoom Application  
2. ให้ตั้งชื่อ-สกุลจริงในโปรแกรม Zoom หากท่านไม่ต้ังชื่อ-สกุลจริง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
3. รายงานตัวเข้าห้องสอบ Zoom เวลา 9.45 น.   

กรุณารอใน waiting room จนกว่าจะได้รับเชิญเข้าห้องสอบ โดยเรียงตามลําดับรายช่ือประกาศ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ 

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 ID : @023taguh 
     
 
 
 
 
 
 
          (ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
อมรรัตน์ ภู่นคร  ร่าง/พิมพ์/ตรวจทาน 
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