
 

 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง แจ้งก าหนดการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

   ตามที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลัทนตกรรมมหาจะรีสิรินธร จ านวน ๑ อัตรา                

โดยจะแจ้งก าหนดการสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้ทราบทาง E-Mail Address ของ

ผู้สมัครที่ ระบุไว้ในระบบรับสมัครงานออนไลน์  (E-Recruitment)  และระบบรับสมัครงานออนไลน์                            

(E-Recruitment) ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์” นั้น 
 

   ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแจ้งก าหนดการสอบทักษะความรู้ความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์ของต าแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน        

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจรญิ) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เร่ือง รายชือ่ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลอืกเพ่ือบรรจุเป็นลกูจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันท่ี     ๒๓     กันยายน ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสอบคัดเลือก  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ  งานบริการคลินิก  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 

นางสาวรุ้งพลอย 
นางสาวธมนวรรณ 
นางสาวเจนนิเฟอร์ 
นางสาวพนิดา 
นางสาวธนีพร 
นางสาวธงชัย 
นางสาวสุพักตร์ 
นางสาวนัจนันท์ 
นางสาวเบญญาภา 
นางสาวกันตยา 
นายต่อพงศ์ 
นางสาวณัฐชา  
นางสาวธนาวด ี
นายกฤษณะกัณฐ์ 
นางสาววันวิสา 
นางสาวกรกนก 
นางสาวกานต์กมล 
นางสาวกนกวรรณ 
นางสาวมัสลิน 
นายฐิติพันธ์ 
นางสาววรณัน 
นางสาวรัตนาวด ี
นางสาวอากรทิพย์ 
นายปริญญา 
นางสาวกาญจนา 
นายณฐพง 
นางสาวศิริพร 

มีภาษี 
กลิ่นอ่อน 
เดวิดสัน 
ปานเพชร 
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
พิมพ์ประเสริฐ 
เอี่ยมองค์คด 
เปรมปรีดา 
จิรปุณณัฏฐา 
เล็กส าราญ 
หงษ์ทอง 
หมัดดอเลาะ 
คุ้มพะเนียด 
ค าไก่ 
เสงี่ยมทรัพย์ 
แสงวิรุณ 
เกิดศิริ 
อร่ามโรจน์ 
เจริญสากล 
จังทองศิริ 
เจียด ารงค์ 
พานิชกุล 
อยู่ญาติมาก 
สีส าอางค์ 
ศิลาขาว 
จิตรอุดมสกุล 
สภาพักตร์ 

วันจันทร์  ท่ี  ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เริ่มรายงานตัวเข้าสอบ  

 เวลา ๐๘.๐๐ น. 

การสอบทักษะความรู้ความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meeting   รายละเอียดห้องสอบ ดังนี ้

Meeting Number :  2640 485 9933 
Password            :  dtmu 



ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 
๕๕ 
๕๖ 
๕๗ 
๕๘ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๑ 

นางสาวณัฏฐา 
นางสาววรัญญา 
นายพีรศักดิ์ 
นางสาววริยา 
นายประกาศิต 
นายปรีชาพล 
นางสาวเยาวเรศ 
นายสมชาติ 
นางสาวสกุานดา 
นางสาวรัตนาวรรณ 
นางสาวชลิตา 
นางสาวพิมพ์ใจ 
นายปริญญา 
นางสาวเพ็ญวัน 
นางสาววิชญาพร 
นางสาววิชุดา 
นางสาวสุพัชฌาย์ 
นางสาวธมกร 
นางสาวเขมจิรา 
นางสาวธัญญาเรศ 
นางสาวภัคจิรัฏฐ์ 
นางสาวกนกวัสส์ 
นางสาวพิไลพร 
นางสาวนฤมล 
นางนภสร 
นางสาวรวิกานต์ 
นางสาวกนกวรรณ 
นางสาวปทัมพร 
นายด า 
นางสาวธันยพร 
นางสาวสุวพิชญ์ 
นางสาวอัญชลี 
นางสาวจิราพร 
นางสาวชนัฎดา 

เหมือนวงษ์ธรรม 
อาศัยศาสน์ 
ประสพโภคากร 
สร้อยเกลียว 
สงวนชาติ 
อรรคสูรย์ 
แก้วสา 
สุวงศ์ธนสาร 
เฮี้ยนชาศรี 
เอี่ยมเจริญ 
ฉิมสูงเนิน 
สวัสดิสาระ 
อาด า 
มูลศรีสุข 
เฉลิมพงศ์ 
หนูน้อย 
หลิมย่านกวย 
ธนะพัชรนนท์ 
โตคุ้มภัย 
อยู่แย้ม 
ขจิตวิวัฒน ์
วันสกุล 
อสุนี ณ อยุธยา 
เข็มทอง 
แสงจินดา 
ดีเส็ง 
แป้นเพชร 
ใจยงค์ 
ม้องเพอ 
โพพันธ์ 
อ่อนประเสริฐ 
คุ้มพงษ์พันธ์ 
พลทองมาก 
เติมคงเดช 



ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
๖๒ 
๖๓ 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 
๖๘ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๑ 
๗๒ 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๑ 
๘๒ 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๗ 
๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 
๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 
๙๔ 
๙๕ 

นางสาวนภาพร 
นางสาวภิญญาพัชญ์ 
นางสาวทัศนีย ์
นางสาวนภัสสร 
นายฐิติโชต ิ
นางสาวณัฐชา 
นางสาวกันตา 
นางสาวกนกรัตน์ 
นางสาวมนัสวรรณ 
นางสาวสุกีตา 
นางสาวอมรรัตน์ 
นางสาวจันฉาย 
นางสาวเปรมปรีดา 
นางสาวดวงหทัย 
นางสาวจันทร์เพ็ญ 
นายวิศณุพงษ์ 
นางสาวสภารัตน์ 
นายสุลักษณ์ 
นางสาวนันทิตา 
นางสาวดุษฏี 
นางสาวณัฐชานันท์ 
นายพงศธร 
นางสาวศิริพร 
นางสาวเกวลี 
นางสาวนันท์นภัส 
นางสาวชลมาศ 
นางสาวมุทิตา 
นางสาวชนิตา 
นางสาวกฤติกา 
นางสาวกฤษณา 
นางสาวพรวนัช 
นางสาวชลลิตา 
นางสาวอมรรัตน์ 
นางสาวธิดารัตน์ 

วิรอด 
ธัญวรัตน์ตระกูล 
ศรีษา 
จาแนร์ 
ปัญญาศรีวินิจ 
เมฆฉาย 
จบศรี 
เขียวงามดี 
แต่งงาม 
บินรัตแก้ว 
คงคาเย็น 
โพธ์ิศรีทอง 
หลีล้วน 
ศรีสังข์ 
กันภัย 
องศารา 
เหลืองห่อ 
สื่อสกุล 
เส็งมา 
ปั้นน้อย 
รุ่งพิทักษ์มานะ 
เชาว์ชาญชัยกุล 
กาลมิตร 
อินทรประสิทธ์ิ 
ประโยชน์วิบูลย์ 
สระทองใจ 
สุรสีหนาท 
อักษรธีรถาวร 
แสงเขียว 
กาเผือกงาม 
บุตรหงษ์ 
อุ่นใจ 
เกิดวงษ์ 
เพ็ชรปานกัน 



ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

๑๐๐ 
๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 
๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๗ 
๑๐๘ 
๑๐๙ 
๑๑๐ 
๑๑๑ 
๑๑๒ 
๑๑๓ 
๑๑๔ 
๑๑๕ 
๑๑๖ 
๑๑๗ 
๑๑๘ 
๑๑๙ 
๑๒๐ 
๑๒๑ 
๑๒๒ 
๑๒๓ 
๑๒๔ 
๑๒๕ 
๑๒๖ 
๑๒๗ 
๑๒๘ 
๑๒๙ 

นางสาวภัทร์ชวพร 
นางสาวปวีณา 
นางสาวลลิตา 
นายชัยอนันต ์
นางสาวภัทรพรรณ 
นางสาวพันธิตรา 
นางสาวนันทกร 
นางสาวศิริภา 
นางสาวศิรประภา 
นางสาวปรารถนา 
นางสาววิลาสินี 
นางสาวพัสตราภรณ์ 
นางสาวปรียาพร 
นางสาวมาริษา 
นางสาวชนนิกานต์ 
นางสาวจิระดา 
นางสาวพฤกษรนรินทร ์
นายธนวัฒน ์
นางสาวศิริดา 
นางสาวกฤษนันต ์
นางสาวศรัณรัตน์ 
นางสาวสิรีธร 
นางสาวธิติยา 
นายพันธ์ุมงคล 
นายปฏิภาน 
นางสาวพีรดา 
นางสาวภัทราพร 
นางสาววาสนา 
นางสาวโชติรส 
นางธนาภรณ์ 
นายธนัยนันท์ 
นางสาวญาณิน 
นายพีระศักดิ์ 
นางสาวเอวาริณณ์ 

ปานแก้ว 
โคตะ 
เศรษฐชัย 
ไชยวรินทร์กุล 
พลห่วง 
พินทอง 
จันทรัตน์ 
ธรรมาธิปติ์ 
กลวยทอง 
จ าปาจันทร์ 
พรมศิลา 
นันทชาติ 
เสนามาตย์ 
เพ็งโตวงษ์ 
ขลิบทอง 
เหลืองจินดา 
มานพ 
ปานศรีแก้ว 
พานิชย์ 
ดนตรีรักษ์ 
จีนกูล 
พรหมเรนทร์ 
คงเรือน 
รุ่งแสง 
พึ่งสุขแดง 
สิริทัศนคุณ 
ศรีบุญรอด 
มหาวรรณศรี 
ไตรย์พืชน์ 
แตงเติมเกียรติ 
นนทธิ 
ญาติค า 
ชะอ้อนชม 
ล าพุทธา 



ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
๑๓๐ 
๑๓๑ 
๑๓๒ 
๑๓๓ 
๑๓๔ 
๑๓๕ 
๑๓๖ 
๑๓๗ 
๑๓๘ 
๑๓๙ 
๑๔๐ 
๑๔๑ 
๑๔๒ 
๑๔๓ 
๑๔๔ 
๑๔๕ 
๑๔๖ 
๑๔๗ 
๑๔๘ 
๑๔๙ 
๑๕๐ 
๑๕๑ 
๑๕๒ 
๑๕๓ 
๑๕๔ 
๑๕๕ 
๑๕๖ 
๑๕๗ 
๑๕๘ 
๑๕๙ 
๑๖๐ 
๑๖๑ 
๑๖๒ 
๑๖๓ 

นางสาวปรีณาภา 
นางสาววรรณวนัช 
นางสาวนัชชา 
นางกัญณัฏฐ์ 
นายภานุสรณ์ 
นางสาววิไลวรรณ 
นางสาวนิสารัตน์ 
นางสาวรติรัตน์ 
นางสาวสิริมา 
นางสาวคณิศร์ณิชา 
นางสาวดวงกมล 
นางสาวปิ่นมนัส 
นายนนทวัจน ์
นางสาวดารินรัตน์ 
นายพีรพงศ์ 
นางสาวศุลักษณ์ 
นางสาววารีรัตน์ 
นางสาวณัฐชา 
นางสาวสุกัญญา 
นางสาวพัชรินทร์ 
นางสาวน้ าฝน 
นางสาวธันยธร 
นางสาวเกตน์สิรี 
นางสาวโสภาพรรณ 
นางสาวชิชญาญ์ 
นางสาวมณัญญา 
นายธีรเดช 
นางสาวกมลรัตน์ 
นางสาวอุไรพร 
นางสาวพิมพ์อร 
นางสาวจารุมนต์ 
นางสาวนันทนัช 
นางสาวจิตรลดา 
นางสาวรุ่งนภา 

พูลสวัสดิ์ 
ตรีอาภรณ์วงศ์ 
เซาะมัน 
กัลยาพันธ์ 
ใยมุง 
ใจทัศน์กุล 
รอดแก้ว 
อิ่มวงษ์ 
นิลนก 
ว่องปิติพัชญ์ 
ยะเกี๋ยง 
เจริญกิจ 
จิราสุคนธ์ 
แก้วคุณ 
สมภพโภคาเศรษฐ์ 
แพงงา 
ทรงวาจา 
จันทร์เพ็ญสุริยา 
จันทร์ศิริ 
พันธ์ฟัก 
บัวแย้ม 
จันทร์ใย 
ส าเร็จทรัพย์ 
แดงจันทึก 
เอี๋ยวประเสริฐ 
วงษ์สูง 
สุทธิเวชกุล 
โชคนาคะวโร 
อ่อนขจร 
เลาหสุวรรณพานิช 
ดิษฐประพัตร์ 
เลิศประเสริฐ 
เอี่ยมอุไร 
นกเขา 



ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 
๑๖๔ 
๑๖๕ 
๑๖๖ 
๑๖๗ 
๑๖๘ 
๑๖๙ 
๑๗๐ 
๑๗๑ 
๑๗๒ 
๑๗๓ 
๑๗๔ 
๑๗๕ 
๑๗๖ 
๑๗๗ 
๑๗๘ 
๑๗๙ 
๑๘๐ 
๑๘๑ 
๑๘๒ 
๑๘๓ 
๑๘๔ 
๑๘๕ 
๑๘๖ 
๑๘๗ 

นายปรัชญา 
นางสาวธัญชนก 
นางสาววรัญญา 
นางสาวพิญญานันท์ 
นายรัฐพล 
นางสาวนัฎฐิยา 
นางสาวจิราภรณ์ 
นางสาวสรวีย์ 
นางสาวจิดาภา 
นางสาวเปรมฤดี 
นางสาวกมลรัต 
นางสาวธิติกานต์ 
นางสาวพันธ์ประภา 
นางสาวณัฐวด ี
นายพีรณัฐ 
นางสาวกนกวรรณ 
นางสาวคณิตตา 
นางสาวณัฏยา 
นางสาวนิโลบล 
นายนิชคุน 
นางสาวอารยา 
นางสาวจิวารีย์ 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวชลธิชา 

ศรีชาติ 
ธาตุทองค า 
ดวงเด่น 
วงศ์ธนาสมิทธิ 
พีระนที 
มณีธน ู
อาด า 
พรหมสมบัติ 
ภู่พงษ์ 
นามมาลี 
ประเสริฐชาติ 
บุญประสพ 
หลักบุญ 
ค าชมภู 
จรัสวิทิตวาณิชย์ 
ศิริพิน 
คงบัว 
แสงวิลัย 
วรรณธง 
เกิดสมมาศ 
หนูรี 
อาด า 
สุชาติ 
ปิยะศุภฤกษ์ 

 

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก 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           

ทางคอมพิ ว เ ตอร์   เพื่ อ คัด เลื อกบุ คคล เ ข้ าป ฏิบั ติ ง าน   ต าแหน่ ง เ จ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ง านทั่ ว ไป                                        

สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  ผ่านโปรแกรม Cisco 

webex Meeting  โดยขอแจ้งก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบดังกล่าว  ดังนี้   

 

ล าดับท่ี วันสอบ ก าหนดวัน/เวลา 
Meeting Number/ 

Password 
หมายเหต ุ

1 วันทดลองระบบ

การสอบ 

วันที่  1 ตุลาคม 2564 

เวลา 18.30 -20.00 น. 

2642 704 3964/ dtmu - ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดลอง

ระบบการสอบ   

- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลง

ได้ ตามความเหมาะสม 

2 วันสอบคัดเลือก วันที่  4 ตุลาคม 2564 

เวลา 09.00 -12.00 น. 

2640 485 9933/ dtmu รายงานตัวและยืนยันตัวตนเวลา 

08.00 น. 

 

สิ่งท่ีผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ  

● คอมพิวเตอรท์ี่มีกล้อง web cam และประสทิธิภาพในการเข้าห้องสอบผ่านโปรแกรม  Cisco webex 

Meeting  

● สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  

● บัญชีผู้ใช้งาน และโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  

           และสมัครบัญชีผู้ใช้งาน ได้ที่ https://www.webex.com/  โดยขอให้ด าเนินการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน 

       ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบคัดเลอืก 

● โปรแกรม  Microsoft Word และ Microsoft Excel 

● Email ส่วนตัวที่แจ้งไว้ในระบบสมัครงานออนไลน ์ 

 

 

https://www.webex.com/


 

● เข้าร่วม line open chat  ใน application line  

ช่ือห้อง : คัดเลือกต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป DTMU 

โดยสแกน QR Code  (รหัสเข้า line open chat :  dtmu ) 

และก าหนดช่ือโปรไฟล์เป็น ช่ือ – นามสกุลจรงิของผู้เข้าสอบ 

● บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจรงิ  

● สถานที่สอบออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ท างาน หรือที่อื่น ๆ ที่มีความเป็น

ส่วนตัว มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกหรืออยู่ภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานที่สอบ

ออนไลน์ตลอดเวลาการสอบออนไลน์ 

 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ  

1. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน-เวลาทีผู่้จัดสอบก าหนดไว้  

2. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการสอบรูปแบบออนไลน์อย่างเครง่ครัด  

    หากมีขอ้สงสัย เกี่ยวกบัเงื่อนไขในการสอบ ขอใหส้อบถามผู้จัดสอบใหเ้ข้าใจตรงกันก่อนวันสอบ  

3. ผู้เข้าสอบต้องท าความเข้าใจระบบการสอบ รวมถึงฝึกใช้งานโปรแกรม ล่วงหน้าก่อนวันสอบ  

4. ผู้เข้าสอบต้องกดสง่ E-Mail เพื่อสง่ข้อสอบภายในเวลาทีก่ าหนด  

5. ผู้เข้าสอบต้องบันทึกช่องทางการติดต่อผู้จัดสอบให้สามารถใช้ติดต่อได้ทันที 

6. หากมีปญัหา หรือข้อขัดข้องในระหว่างการสอบ ใหผู้้เข้าสอบติดต่อคุมสอบโดยทันท ี

 

ข้อปฏิบัติในวันทดลองเข้าระบบการสอบ 

● ขอให้ผู้เข้าสอบ ทดสอบการเข้าห้องสอบ โดย Login ตาม Meeting Number ที่แจ้งไว้ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการสอบโดยในวันสอบจริงผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการทุกอย่างให้

เช่นเดียวกับวันซ้อมการสอบ (สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ผู้คุมสอบก าหนด) ในการ

ซ้อมการสอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง 30 นาที  โดยผู้คุมสอบจะเปิดโอกาส

ให้ซักถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน  และจะไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่เข้าซ้อมสอบเข้าสอบในวัน

สอบจริง 

 

 

 

 
 

Line open chat 



ข้อปฏิบัติในวันสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

1. ก่อนท าการสอบขอใหผู้้เข้ารับการคัดเลือกท าธุระส่วนตัวใหเ้รียบร้อย โดยระหว่างการสอบไม่

อนุญาตให้  ผู้เข้ารบัการคัดเลอืกลุกจากที่นั่ง จนกว่าจะท าข้อสอบและส่งข้อสอบเรียบรอ้ย 

2. การเข้าหอ้งสอบ ขอใหผู้้เข้ารับการคัดเลือกเปิดโปรแกรม Cisco webex Meeting                        

กรอกข้อมูล   Meeting Number ตรงช่อง Join a Meeting  โดย Screen Name ให้พิมพ์                              

ล าดับท่ี ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) และกดปุ่ม “Join Meeting ”    

3. ผู้เข้ารบัการคัดเลอืกต้องรายงานตัวในห้องสอบออนไลน์โปรแกรม Cisco webex Meeting ก่อน

สอบในเวลา 08.00 น. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าวถือว่าสละสทิธ์ิ

สอบ และจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบ 

4. เมื่อผู้เข้ารบัการคัดเลอืกกดปุ่ม Join เพื่อเข้าสูห่้องสอบ จะข้ึนข้อความ “ You can join the 

meeting after the host admits you.” ขอให้ผูเ้ข้ารับการคัดเลือก รอที่ lobby ของห้อง

สอบ  

โดยผู้คุมสอบ (host) จะกดอนุมัติ (admit) ให้เข้าห้องสอบได้ทีละคนเพื่อรายงานตัวและยืนยัน

ตัวตน 

5. เมื่อผู้คุมสอบกดอนมุัติใหเ้ข้าห้องสอบ ขอให้ผูเ้ข้ารบัการคัดเลือกรอสกัครู่ผู้คุมสอบจะกดใหเ้ข้า

ห้องรายงานตัวทลีะคน และเมื่อปรากฏหน้า “Breakout sessions have started.” ให้กดปุ่ม 

Join now เพื่อเข้าสู่หอ้งรายงานตัว  

6. เมื่อเข้าสู่ห้องรายงานตัว ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว ขอให้ผู้เข้ารับการ

คัดเลือกเปิดไมโครโฟนและกล้อง แจ้งช่ือ นามสกุล และแสดงบัตรประชาชนให้อยู่ในระดับ

เดียวกับใบหน้าผู้เข้าสอบด้านขวา เพื่อยืนยันตัวตนให้ผู้คุมสอบตรวจสอบ เช็ค ช่ือและถ่ายรูปไว้

เป็นหลักฐานการเข้าสอบโดยเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผู้คุมสอบจะกดปุ่มให้ผู้เข้ารับการ

คัดเลือกกลับไปที่หอ้งสอบอีกครั้งเพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการคัดเลือกท่านอื่นเข้ารายงานตัวจนครบจ านวน 

● ในระหว่างการสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเปิดกลอ้งใหผู้้คุมสอบมองเห็นได้ตลอดเวลา

ระหว่างสอบ ห้ามใช้พื้นหลังใดๆ และท าการปิดไมโครโฟน ตลอดระยะเวลาการสอบ                     

โดยผู้คุมสอบจะบันทึกภาพหน้าจอระหว่างการสอบ หากผูเ้ข้ารับการคัดเลอืกต้องการ

สื่อสารกบัผู้คุมสอบระหว่างการสอบออนไลน์ ขอให้กดปุม่ raise hand และ  ส่งข้อความ

ถึงผู้คุมสอบทางช่อง Chat หรือติดต่อทาง  line open chat  

● ผู้เข้ารบัการคัดเลอืกจะได้รับโจทย์ข้อสอบและก าหนดเวลาในการท าข้อสอบนั้นๆ โดย

จะแจง้ให้ทราบเป็นข้อๆ ตามล าดับข้อสอบ  

● ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก บันทึกไฟล์ค าตอบ ตั้งช่ือไฟลเ์ป็น ชือ่ นามสกุล (ภาษาไทย) 



● เมื่อครบก าหนดเวลาในการท าข้อสอบในแต่ละข้อไม่ว่าจะท าเสร็จหรือไม่เสรจ็ ให้ผู้เข้ารับ

การคัดเลือก ส่งข้อความ (Chat) ในโปรแกรม Cisco webex Meeting แจ้งผู้คุมสอบ

โดยตรง และ ส่งไฟล์ค าตอบมาท่ี E-mail : Thanarat.low@gmail.com  ภายใน          

5 นาทีหลังหมดเวลาสอบในข้อน้ันๆ ด้วย E-mail ท่ีใช้สมัครสอบ  (หากผู้คุมสอบ

ไม่ได้รับ E-mail ภายหลังหมดเวลา 5 นาที ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจข้อสอบในข้อน้ัน) 

เมื่อผู้คุมสอบได้รับ E-mail จะตอบกลับ E-mail เพื่อเป็นการยืนยันการส่งไฟล์ค าตอบ  

● ผู้คุมสอบจะแจง้โจทย์ข้อสอบและเวลาในการสอบในข้อถัดไป ภายหลังจากหมดเวลาข้อ

แรก 10 นาที       
 

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

 

 


