
 
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานโครงการวิจัย 
ตำแหนง  ผูชวยนักวิจัย 

 
  ตามประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ลงวันท่ี 12 เดือน กรกฎาคม  2565  
รับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานโครงการวิจัย ตำแหนง ผูชวยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแตวันท่ี 
12 กรกฎาคม  2565  ถึงวันท่ี  21  กรกฎาคม  2565 นั้น 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว 
และขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ ดังนี้  

 
ลำดับท่ี ช่ือ - นามสกุล เวลาการเขาหอง Zoom หมายเหตุ 

1. นายไชยวัฒน        ยานะสุทธิ ์ 09.01 - 09.05 น.  

 

 

 

 

**หากผูใดไมเขาระบบ 

Zoom ภายในกำหนดวัน

เวลา จะถือวาสละสิทธ์ิ

และไมมีสิทธิเขารับการ

สัมภาษณในครั้งน้ี  ** 

เขาสอบสัมภาษณเรียง

ตามลำดับท่ีประกาศ

รายช่ือผูเขาสอบสัมภาษณ

จะเขาหอง Zoom ทีละ 1 

คน โดยตองรอใหผู

ประสานงานสอบสมัภาษณ 

ดึงรายช่ือผูมีสิทธิสอบ

สัมภาษณเขาหองสอบ

สัมภาษณ เม่ือสอบ

สัมภาษณเสร็จแลวใหผูเขา

รับการสอบสัมภาษณ          

กด Leave meeting            

ออกจากโปรแกรม Zoom 

เพื่อใหผูเขาสอบในลำดับ

ถัดไปเขาสอบสัมภาษณ 

2. น.ส.ศิริญญา         วังชิ้น 09.06 – 09.10 น. 
3. นายธนาดุล          จักรแกว 09.11 – 09.15 น. 
4. นายธนพงศ          วรลักษณภักดี 09.16 – 09.20 น. 
5. น.ส.ธาดารัตน       พรมเทศ 09.21 – 09.25 น. 
6. น.ส.ศศิพิมพ         คำลือ 09.26 – 09.30 น. 
7. นายลานนา          ใจการ 09.31 – 09.35 น. 
8. น.ส.มณีรัตน         ขอดเตชะ 09.36 – 09.40 น. 
9. นายกฤต             เข่ือนควบ 09.41 – 09.45 น. 

10. น.ส.รัชฎตวรรณ    สุทธดุก 09.46 – 09.50 น. 
11. น.ส.สรัญภัทร       เฟองบุญ 09.51 – 09.55 น. 
12. น.ส.พวงนรินทร      คำปุก 09.56 – 10.00 น. 
13. น.ส.กุลธิดา          ยังม่ัง 10.01 – 10.05 น. 
14. น.ส.กมลวรรณ      พรมเสน 10.06 – 10.10 น. 
15. นายวันชนะ          จิตตะ 10.11 – 10.15 น. 
16. น.ส.ธัญพิมล         ปนตา 10.16 – 10.20 น. 
17. น.ส.สุทธิอาภา       คุมครอง 10.21 – 11.25 น.  
18. น.ส.ฐิตารีย          แยมศร ี 10.26 – 10.30 น. 
19. นายศิวฉัตร          เมนัช 10.31 – 10.35 น. 
20. น.ส.อรวรรณ        ฟูธรรม 10.36 – 10.40 น. 
21. น.ส.กมลมาศ        ธรรมโม 10.41 – 10.45 น. 
22. นายวิภู               อนุภาพ 10.46 – 10.50 น. 
23. นายธนพล           เฟองฟู 10.51 – 10.55 น. 
24. น.ส.ถิรมน           สุริโน 10.56 – 11.00 น. 
25. นายภานุพงศ       จินดาพล 11.01 – 11.05 น. 

         /ลำดับท่ี 26... 
  

 



ลำดับท่ี ช่ือ - นามสกุล เวลาการเขาหอง Zoom หมายเหตุ 
26. น.ส.อารีรัตน        พินธุวัฒน 11.06 – 11.10 น. **หากผูใดไมเขาระบบ 

Zoom ภายในกำหนดวัน

เวลา จะถือวาสละสิทธ์ิ

และไมมีสิทธิเขารับการ

สัมภาษณในครั้งน้ี  ** 

เขาสอบสัมภาษณเรียง

ตามลำดับท่ีประกาศ

รายช่ือผูเขาสอบสัมภาษณ

จะเขาหอง Zoom ทีละ 1 

คน โดยตองรอใหผู

ประสานงานสอบสมัภาษณ 

ดึงรายช่ือผูมีสิทธิสอบ

สัมภาษณเขาหองสอบ

สัมภาษณ เม่ือสอบ

สัมภาษณเสร็จแลวใหผูเขา

รับการสอบสัมภาษณ กด 

Leave meeting  ออก

จากโปรแกรม Zoom 

เพื่อใหผูเขาสอบในลำดับ

ถัดไปเขาสอบสัมภาษณ 

27. น.ส.อรวี             ใจคำ 11.11 – 11.15 น. 
28. น.ส.รวิษฎา         ดีวงศ 11.16 – 11.20 น. 
29. น.ส.ศิริกัญญา      สุภาวรารตัน 11.21 – 11.25 น. 
30. น.ส.อมลรดา       อินวงค 11.26 – 11.30 น. 
31. นายสุธี              ฤทธิท์า 11.31 – 11.35 น. 
32. นายวิชญพงศ       กิต ิ 11.36 – 11.40 น. 
33. น.ส.กุมารี           ทองอ่ิมบุญ 11.41 – 11.45 น. 
34. นายธนัยนันท      ยนวงศ 11.46 – 11.50 น. 
35. น.ส.ทักษพร        สมมิตร 11.51 – 11.55 น. 
36. น.ส.พิชชาภทัร     เกิดวฒันธรรม 11.56 – 12.00 น. 
37. น.ส.นฤวรรณ       เดนประภสัร 12.01 – 12.05 น. 

   
   
   
   

 
1. กำหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทร ท่ี 25 กรกฎาคม  2565 โดยจะใชโปรแกรม Zoom Cloud 

Online Meeting) ผานคอมพิวเตอร สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ซ่ึงจะตองเปนอุปกรณท่ีมีกลองและไมโครโฟน           
ท่ีสามารถสื่อสารไดท้ังภาพและเสียง 

2. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
3.1 ส่ิงท่ีตองทำ สำหรับผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะตองดาวนโหลดโปรแกรม Z00m Cloud Online 

Meeting สำหรับคอมพิวเตอรท้ังวินโดวสและแมค ดาวนโหลดโปรแกรมท่ี https://zoom.us/download สำหรับ
สมารทโฟน แท็บเล็ต Android ดาวนโหลดโปรแกรมท่ี play.google.com สำหรับ iPhone ipad ดาวนโหลด
โปรแกรมท่ี apps.apple.com 

๓.๒ ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตรวจสอบสัญญาณอินเทอรเน็ตและอุปกรณ วาสามารถใชงานได  ไม
มีเสียงรบกวน สถานท่ีสอบสัมภาษณมีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนผานกลองหากไมสามารถจัดเตรียม
อุปกรณหรือสถานท่ีดังกลาวได สามารถติดตอขอรับสัญญาณอินเทอรเน็ตและอุปกรณ ไดท่ีหนวยการเจาหนาท่ี           
งานบริหารท่ัวไปสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อาคาร 1 ภายในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  

๓.๓ ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเขารวม Zoom Cloud Online Meeting ผาน link https://cmu-

th.zoom.us/u/azddv0Rz1 หรือกดเขาผาน Meeting ID: 967 6423 8498 และ Passcode: 708915 และ

รายงานตัว โดยเม่ือเขาระบบ User Zoom ใหตั้งเปน ลำดับท่ี ชื่อ และนามสกุล ตัวอยางเชน 1. นายมานะ  ดีพรอม  

และใหเปด Video เห็นหนาผูมีสิทธิสอบสัมภาษณไดอยางชัดเจน เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณดวย หากผูใด
ไมเขาระบบ zoom ภายในกำหนดวันและเวลา จะถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับการสอบสมัภาษณในครั้งนี้  

3.4 ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเตรียมตัวใหพรอม (รวมถึงเตรียมแฟมสะสมผลงานหรือการนำเสนอ
ผลงานผานหนาจอของตัวเอง ถามี) เพ่ือรอเขารับการสัมภาษณผาน Zoom Cloud Online Meeting จาก          
ผูประสานงาน ตามเวลาท่ีระบุในเอกสารแนบทายประกาศ ท้ังนี้ใหเตรียมความพรอมในการถายทอดท้ังเสียงและ
ภาพตลอดเวลาท่ีถูกสัมภาษณดวย 

        /3.5.ใหผูมี... 
 

https://cmu-th.zoom.us/u/azddv0Rz1
https://cmu-th.zoom.us/u/azddv0Rz1


 
๓.๕ ใหผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณตรวจสอบ ไมโครโฟน ลำโพง และกลองใหพรอมใชงาน 

๔. ขอตกลงและเง่ือนไขในการสอบสัมภาษณ 
๔.๑ ผูเขาสอบสัมภาษณจะตองอยูในหองเพียงลำพัง ไมมีบุคคลอ่ืนรบกวน 
๔.๒ แตงกายดวยชุดสุภาพ 

 
สถาบันฯ จะประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธ  ท่ี  27  กรกฎาคม   2565 ทางปายประกาศ                         

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และ Website http://www.rihes.cmu.ac.th : ขาวรับสมัครงาน 
 
ประกาศ ณ วันท่ี     22       เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 

                                   
 
 
 

                                 (ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทยกิตติพันธุ ฤกษเกษม) 
                      รองผูอำนวยการ ปฏิบัติการแทน 

                      ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กรณีมีปญหาการใชงานโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting หรือสมารทโฟน แท็บเล็ต หรอืสญัญาณอินเตอรเน็ต 

สามารถติดตอลวงหนากอนวันสัมภาษณ ไดท่ี นางสาวอำพร  ยิ้มศรี หนวยการเจาหนาท่ี งานบริหารท่ัวไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ เบอรโทรศัพท 0 5393 5055 ตอ 305 ในวันและเวลาทำการ 

 

http://www.rihes.cmu.ac.th/

	ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการวิจัย


