
 
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง รายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

---------------------------------------------------------- 
  ตาม ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้าง ช่ัวคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์                                        
ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร  งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  ส านักงานคณบดี  จ านวน ๔ อัตรา  นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

 

   ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19)                   

คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมาก่อนเวลาสอบคัดเลือกล่วงหน้า ๓๐ นาที  เพื่อเข้ารับ

การคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา โดยผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จะได้รับ             

สติกเกอร์คัดกรอง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กอ่นเข้าสอบทกุครั้ง หากปกปิดข้อมูล จะมีโทษตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา (๑) ๓๔ มีอ านาจน าผู้ที่ เป็น/มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019                        

(COVID-19)/ผู้สัมผัสมารับการตรวจ การชันสูตร แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้       

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่          กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจรญิ) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง รายชือ่ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสอบสัมภาษณ์ ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   
สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณบดี 

 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม  
      Cisco webex Meeting คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเคร่งครัด 

 ๒. ผู้มีสิท ธ์ิเ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โปรดแจ้งช่องทางการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์                      
      มาที่  งานทรัพยากรยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล                                
   โทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๐ ๗๕๗๒ ภายใน วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   มิเช่นน้ันจะถือว่าขอ 
    สละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ก าหนดการสอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 

นายไพฑูรย ์
นายเจนณรงค์ 
นายพีรพัฒน ์
นายอัครพล 
นายศรัณยู 
นายดนัย 

ข าเนียม 
อินทา 
ตั้งธรรม 
ตั้งธรรม 
ใหญ่วงค์ 
เนตรมณ ี

การสอบสัมภาษณ์ 
วันพุธ  ท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
โดยผู้มสีิทธิเข้ารบัการสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกช่อง
ทางการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๑. การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม A๐๘  ช้ัน ๗ 

อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) 

๒. การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meeting รายละเอียดหอ้งสอบ ดังนี ้

Meeting Number :  2641 927 9100 
Password            :  dtmu 

 
 



แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล

เข้าปฏิบัติงาน  ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร                          

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณบดี  ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยขอแจ้ง

ก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบดังกล่าว  ดังนี้   

ล าดับท่ี ก าหนดวัน/เวลา 
Meeting Number/ 

Password 

1 วันท่ี  6 ตุลาคม 2564 

เวลา 09.30 -12.00 น. 

Meeting Number :  2641 927 9100 
Password            :  dtmu 

 

สิ่งท่ีผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ  

1. คอมพิวเตอรท์ี่มีกล้อง web cam และประสทิธิภาพในการเข้าห้องสอบผ่านโปรแกรม  Cisco webex 

Meeting  

2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  

3. บัญชีผู้ใช้งาน และโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  

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

       ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสมัภาษณ์ 

4. สถานที่สอบออนไลน์ทีเ่หมาะสม เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ท างาน หรอืที่อื่น ๆ ที่มีความเป็น

ส่วนตัว มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกหรอือยู่ภายในบริเวณหอ้งที่ใช้เป็นสถานทีส่อบ

ออนไลน์ตลอดเวลาการสอบออนไลน ์

ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. ก า ร เ ข้ าห้ อ ง ส อบ  ขอ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ปิ ด โ ป ร แก ร ม  Cisco webex Meeting                        

ก ร อก ข้อมู ล    Meeting Number ตร ง ช่อ ง  Join a Meeting  โ ดย  Screen Name ให้ พิ มพ์                               

ล าดับที่ ช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) และกดปุ่ม “Join Meeting ”    
 

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

 

https://www.webex.com/


 

 


