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ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง แจ้งก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 
---------------------------------------------------------- 

   ตามที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา โดยจะแจ้งก าหนดการสอบทักษะความรู้ความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์ ให้ทราบทาง E-Mail Address ของผู้ สมัครที่ ระบุ ไว้ ในระบบรับสมัครงานออนไลน์                                   

( E- Recruitment)  แ ล ะ ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร ง า น อ อ น ไ ล น์  ( E- Recruitment)                                                                

ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและ                 

สอบสัมภาษณ์” นั้น 
 

   ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแจ้งก าหนดการสอบทักษะความรู้ความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์ของต าแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน        

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง แจ้งก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่    ๒๐   กันยายน ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------  

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 

๑ 
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๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
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๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 

นางสาวเบญญา 
นางสาวสุรีฉาย 
นางสาวพันธ์ประภา 
นางสาวณัฐชานันท์ 
นางสาวสุพัตรา 
นางสาวชนนิกานต์ 
นางสาวปัณณศา 
นางสาวกมนรัตน์ 
นางสาวปวีณ์ธิดา 
นางสาวชนิตา 
นางสาวนัจนันท์ 
นางสาวดวงหทัย 
นางสาวณัฐชา 
นางสาวภัทรานิษฐ์ 
นางสาวชนกนันท์ 
นางสาวกานต์กมล 
นางสาวธิคณา 
นางสาวกุลเพชร 
นางสาวณัฏฐิดา 
นางสาวชญานุช 
นางสาวปิติพร 
นางสาวธมนวรรณ 
นางสาวอัจฉรา 
นางสาวศศิลักษณ์ 
นางสาวณฐวรรณ 
นางสาวเบญญาภา 
นางสาววรรณชลี 

สุทธิสาร 
รอดพ้น 
หลักบุญ 
รุ่งพิทักษ์มานะ 
ลุส าเร็จ 
ขลิบทอง 
แม้นจิตร์ 
โชคนาคะวโร 
บุตรศรี 
อักษรธีรถาวร 
เปรมปรีดา 
เลิศวรรธนะสิน 
หมัดดอเลาะ 
แสงจีน 
จิวริยเวชช์ 
เกิดศิริ 
ศรีบุญนาค 
บรรณปรุฬห์ 
ทองน่วม 
ข าหวาด 
จันทร์กลับ 
กลิ่นอ่อน 
สิงห์ทวีศักดิ ์
สิงห์เสน่ห์ 
อรรณพไกรสร 
จิรปุณณัฏฐา 
ขุมกระโทก 

วันจันทร์  ที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
➢สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
➢เริ่มรายงานตัวเข้าสอบ  
 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

การสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 
Meeting   รายละเอียดห้องสอบ ดังนี้ 

Meeting Number:  2640 746 4843 
Password           :  dtmu 



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
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นางสาวพิมพ์อร 
นางสาวเอวาริณณ ์
นางสาวมนัสวรรณ 
นางสาวชาลินี 
นางสาวปรารถนา 
นางสาวจิราภรณ์ 
นางสาวเยาวเรศ 
นางสาววิชุดา 
นางสาวสิตานันท์ 
นางสาวณัฐชา 
นางสาวกฤษนันต์ 
นางสาวนันทิญา 
นางสาวเกศรินทร์ 
นางสาวธนาภา 
นางสาวพรพิชญา 
นางสาวรัตนาวรรณ 
นางสาวฉัตรลดา 
นางสาวกนกรัตน์ 
นางสาวภัทราพร 
นางสาวธนารัตน์ 
นางสาวชนิกานต์ 
นางสาวนัชชา 
นางสาวอากรทิพย์ 
นางสาวปลาสร้อย 
นางสาวชลดา 
นางสาวณัฐนันท ์
นางสาวปริยากร 
นางสาวณัฐวดี 
นางสาวพรรณราย 
นางสาวนันทกา 
นางสาวเกตน์สิรี 
นางสาวอัญชลี 
นางสาวพรประภา 
นางสาวพิมพ์ใจ 

เลาหสุวรรณพานิช 
ล าพุทธา 
แต่งงาม 
หมู่อุบล 
จ าปาจันทร์ 
อาด า 
แก้วสา 
หนูน้อย 
อ่ิมเที่ยง 
เมฆฉาย 
ดนตรีรักษ์ 
ตีรสุกิตติมา 
อินแสง 
หนึ่งสวัสดิ์ 
ธรรมนิมิตร 
เอ่ียมเจริญ 
เตียเปิ้น 
เขียวงามด ี
ศรีบุญรอด 
อุดมวรรณาเขตร 
คมนพัฒน์ 
เซาะมัน 
อยู่ญาติมาก 
กล่ ากล่อมจิตร 
งามสอาด 
ชัยศรี 
พิกุนทอง 
ค าชมภู 
วงษ์ขวัญเมือง 
ราศรี 
ส าเร็จทรัพย ์
เรียบร้อย 
ชูวงษ์วิชช 
สวัสดิสาระ 



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
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นางสาวจิตตมาศ 
นางสาวอภัสรา 
นางสาวชลิดา 
นางสาวชลลิตา 
นางสาวชมภูนุท 
นางสาวเกศศิณี 
นางสาวณัฐวรรณ 
นางสาวประกายเดือน 
นางสาวสุชานาถ 
นางสาวทัศนีย์ 
นางสาวสิริมา 
นางสาววาทิกา 
นางสาววริยา 
นางสาวธนัญญา 
นางสาวชัญญานุช 
นางสาวเพียงดาว 
นางสาวนันท์นภัส 
นางสาวฐิติรัตน์ 
นางสาวธิติยา 
นางสาวพจีลักษณ ์
นางสาวปิ่นกมล 
นางสาวหนึ่งฤด ี
นางสาววนิดา 
นางสาวสุกัญญา 
นางสาวอินทิตา 
นางสาวญาณิศา 
นางสาวธารวิมล 
นางสาววรรษชลา 
นางสาวณิชา 
นางสาวจิตรลดา 
นางสาวศิรประภา 
นางสาวพัชรินทร์ 
นางสาวปวิชญา 
นางสาวกวินนา 

สุขจันทร์ 
ศรีบุตรดี 
สุภาผล 
อุ่นใจ 
จั่นนุ้ย 
ราหุรักษ์ 
จันทร์บาง 
แต้มชายสงค ์
เพียรสวัสดิ์ 
พวงผกา 
นิลนก 
ภาคย์จิรกุล 
สร้อยเกลียว 
ชื่นสุนทร 
วงษ์ศักดิ ์
องอาจ 
ประโยชน์วิบูลย์ 
ถีติปริวัตร 
คงเรือน 
ภัทรชาติรัตน์ 
ยอดศรีค า 
ไชยชนะ 
วันทาแท่น 
จันทร์ศิริ 
ศรีราช 
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ประทุมทา 
ธนูศิลป์ 
เชาวนปรีชา 
เอ่ียมอุไร 
กลวยทอง 
วงศ์พาสุข 
นพโสภณ 
วิศิษฎ์โชตนิมิต 



ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
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นางสาวกนกวรรณ 
นางสาวสุนิสา 
นางสาวภัทรภา 
นางสาวรัตนาภรณ์ 
นางจรัญญา 
นางสาวศรุตาพร 
นางสาวฐายิกา 
นางสาวสุดารัตน์ 
นางสาวชญานี 
นางสาวทักษพร 
นางสาวจุฑามาศ 
นางสาวกลอยใจ 
นางสาวพุทธิดา 
นางสาววณิชยา 
นางสาวสุธิณ ี
นางสาวจันทรวรรณ 
นางสาวฌัชชา 

แก้วลอยมา 
หีมโหด 
ก าธรวสุ 
ศรประสิทธิ์ 
สุวรรณทัต 
สูงติวงค ์
พานน้อย 
ทัดหล่อ 
ธนวัฒนสิริ 
พูลส าราญ 
กุลเกษ 
สุดผลส่ง 
โคตุนันท ์
เพ็งจันทร์ 
อากาศฤกษ ์
จันทรกอง 
เก็ตสะวา 

 

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบทักษะความรู้ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                  
อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๐ ๗๕๗๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการสอบทักษะความรู้ความสามารถ           
ทางคอมพิวเตอร์  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดภาควิชา                         
กายวิภาคศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยขอแจ้งก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบ
ดังกล่าว  ดังนี้   

 

ล าดับที่ วันสอบ ก าหนดวัน/เวลา 
Meeting Number/ 

Password 
หมายเหตุ 

1 วันทดลองระบบ
การสอบ 

วันที่  23 ก.ย. 2564 
เวลา 18.30 -20.00 น. 

2642 463 6240 / 
dtmu 

- ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดลองระบบ
การสอบ   

- ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

2 วันสอบคัดเลือก วันที่  27 ก.ย. 2564 
เวลา 09.00 -12.00 น. 

2640 746 4843/ 
dtmu 

รายงานตัวและยืนยันตัวตนเวลา 
08.00 น. 

 
สิ่งท่ีผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ  
● คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง web cam และประสิทธิภาพในการเข้าห้องสอบผ่านโปรแกรม  Cisco webex 

Meeting  
● สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  
● บัญชีผู้ใช้งาน และโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  

           และสมัครบัญชีผู้ใช้งาน ได้ที่ https://www.webex.com/  โดยขอให้ด าเนินการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน 
       ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบคัดเลือก 
● โปรแกรม  Microsoft Word และ Microsoft Excel 
● Email ส่วนตัวที่แจ้งไว้ในระบบสมัครงานออนไลน์  
● เข้าร่วม line open chat  ใน application line  

ชื่อห้อง : คัดเลือกต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป DTMU 
โดยสแกน QR Code  (รหัสเข้า line open chat :  dtmu ) 
และก าหนดชื่อโปรไฟล์เป็น ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เข้าสอบ 

● บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  Line open chat 

https://www.webex.com/


● สถานที่สอบออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ท างาน หรือที่อ่ืน ๆ ที่มีความเป็น
ส่วนตัว มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอ่ืนเข้าออกหรืออยู่ภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานที่สอบ
ออนไลน์ตลอดเวลาการสอบออนไลน์ 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ  
1. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน-เวลาที่ผู้จัดสอบก าหนดไว้  
2. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการสอบรูปแบบออนไลน์อย่างเคร่งครัด  
    หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเงื่อนไขในการสอบ ขอให้สอบถามผู้จัดสอบให้เข้าใจตรงกันก่อนวันสอบ  
3. ผู้เข้าสอบต้องท าความเข้าใจระบบการสอบ รวมถึงฝึกใช้งานโปรแกรม ล่วงหน้าก่อนวันสอบ  
4. ผู้เข้าสอบต้องกดส่ง E-Mail  เพ่ือส่งข้อสอบภายในเวลาที่ก าหนด  
5. ผู้เข้าสอบต้องบันทึกช่องทางการติดต่อผู้จัดสอบให้สามารถใช้ติดต่อได้ทันที 
6. หากมีปัญหา หรือข้อขัดข้องในระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบติดต่อคุมสอบโดยทันที 

 
ข้อปฏิบัติในวันทดลองเข้าระบบการสอบ 

● ขอให้ผู้เข้าสอบ ทดสอบการเข้าห้องสอบ โดย Login ตาม Meeting Number ที่แจ้งไว้ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสอบโดยในวันสอบจริงผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการทุกอย่างให้
เช่นเดียวกับวันซ้อมการสอบ (สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ผู้คุมสอบก าหนด) ในการ
ซ้อมการสอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที  โดยผู้คุมสอบจะเปิดโอกาส
ให้ซักถามเพ่ือความเข้าใจตรงกัน  และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมสอบเข้าสอบในวัน
สอบจริง 
 

ข้อปฏิบัติในวันสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
1. ก่อนท าการสอบขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย โดยระหว่างการสอบไม่

อนุญาตให้  ผู้เข้ารับการคัดเลือกลุกจากท่ีนั่ง จนกว่าจะท าข้อสอบและส่งข้อสอบเรียบร้อย 
2. การเข้าห้องสอบ ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเปิดโปรแกรม Cisco webex Meeting                        

กรอกข้อมูล   Meeting Number ตรงช่อง Join a Meeting  โดย Screen Name ให้พิมพ์                              
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) และกดปุ่ม “Join Meeting ”    

3. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องรายงานตัวในห้องสอบออนไลน์โปรแกรม Cisco webex Meeting ก่อน
สอบในเวลา 08.00 น. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
สอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4. เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกดปุ่ม Join เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบ จะขึ้นข้อความ “ You can join the 
meeting after the host admits you.” ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก รอที่ lobby ของห้อง
สอบ  
โดยผู้คุมสอบ (host) จะกดอนุมัติ (admit) ให้เข้าห้องสอบได้ทีละคนเพ่ือรายงานตัวและยืนยัน
ตัวตน 



5. เมื่อผู้คุมสอบกดอนุมัติให้เข้าห้องสอบ ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรอสักครู่ผู้คุมสอบจะกดให้เข้า
ห้องรายงานตัวทีละคน และเมื่อปรากฏหน้า “Breakout sessions have started.” ให้กดปุ่ม 
Join now เพ่ือเข้าสู่ห้องรายงานตัว  

6. เมื่อเข้าสู่ห้องรายงานตัว ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว ขอให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเปิดไมโครโฟนและกล้อง แจ้งชื่อ นามสกุล และแสดงบัตรประชาชนให้อยู่ในระดับ
เดียวกับใบหน้าผู้เข้าสอบด้านขวา เพ่ือยืนยันตัวตนให้ผู้คุมสอบตรวจสอบ เช็ค ชื่อและถ่ายรูปไว้
เป็นหลักฐานการเข้าสอบโดยเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผู้คุมสอบจะกดปุ่มให้ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกกลับไปที่ห้องสอบอีกครั้งเพ่ือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกท่านอ่ืนเข้ารายงานตัวจนครบจ านวน 
● ในระหว่างการสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเปิดกล้องให้ผู้คุมสอบมองเห็นได้ตลอดเวลา

ระหว่างสอบ ห้ามใช้พ้ืนหลังใดๆ และท าการปิดไมโครโฟน ตลอดระยะเวลาการสอบ                     
โดยผู้คุมสอบจะบันทึกภาพหน้าจอระหว่างการสอบ หากผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องการ
สื่อสารกับผู้คุมสอบระหว่างการสอบออนไลน์ ขอให้กดปุ่ม raise hand และ  ส่งข้อความ
ถึงผู้คุมสอบทางช่อง Chat หรือติดต่อทาง  line open chat  

● ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะได้รับโจทย์ข้อสอบและก าหนดเวลาในการท าข้อสอบนั้นๆ โดย
จะแจ้งให้ทราบเป็นข้อๆ ตามล าดับข้อสอบ  

● ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก บันทึกไฟล์ค าตอบ ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) 
● เมื่อครบก าหนดเวลาในการท าข้อสอบในแต่ละข้อไม่ว่าจะท าเสร็จหรือไม่เสร็จ ให้ผู้เข้ารับ

การคัดเลือก ส่งข้อความ (Chat) ในโปรแกรม Cisco webex Meeting แจ้งผู้คุมสอบ
โดยตรง และ ส่งไฟล์ค าตอบมาที่ E-mail : Thanarat.low@gmail.com  ภายใน          
5 นาทีหลังหมดเวลาสอบในข้อนั้นๆ ด้วย E-mail ที่ใช้สมัครสอบ  (หากผู้คุมสอบ
ไม่ได้รับ E-mail ภายหลังหมดเวลา 5 นาที ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจข้อสอบในข้อนั้น) 
เมื่อผู้คุมสอบได้รับ E-mail จะตอบกลับ E-mail เพ่ือเป็นการยืนยันการส่งไฟล์ค าตอบ  

● ผู้คุมสอบจะแจ้งโจทย์ข้อสอบและเวลาในการสอบในข้อถัดไป ภายหลังจากหมดเวลาข้อ
แรก 10 นาท ี      
 
--------------------------------------------------------- 

 

 


