
 
 
 
 
 
 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เรื่อง รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี 

................................................................................................... 

 ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์     
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 นั้น 

 เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings 
เพื ่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั ่วคราวกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป          
ฝ่ายบังคับคดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทุนจึงขอแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ และกำหนดการ
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
1.1 วันเทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เสมือนจริง วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 

ตั้งแต่เวลา 9.30 น. 
1.1.1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco WebEx Meetings ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือใช้ 

Application Cisco WebEx ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟนที่
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงอย่างชัดเจน 

1.1.2 ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เข้าร่วม Line Group โดยสแกน QR 
Code รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 โดย Line Group นี้ เป็นช่องทางติดต่อสอบถามหรือแจ้ง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระหว่างผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 

1.1.3 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx 
Meetings เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบังคับคดี รายะเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

1.1.4 ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต้องเข้าร่วมทดสอบระบบการสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์เสมือนจริงในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยจะให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมสอบ
สัมภาษณ์ทดสอบการปฏิบัติขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์และสอบถามแก้ไขปัญหาต่างๆ (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เข้าร่วมในวันทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์เสมือนจริงไดใ้นวันที่ 13 กันยายน 2564 เพ่ือทดสอบและป้องกันความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กันยายน 2564 โดยกรณีท่ีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าร่วม
ในวันทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เสมือนจริงได้ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ในวันเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ กองทุนฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น



 
 

1.2 วันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืม          
เพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

  ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ ทุกขั้นตอน เช่นเดียวกันกับวันทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เสมือนจริง และให้
ปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.2.1 เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าสู่โปรแกรม Cisco WebEx Meetings แล้ว 
รอเจ้าหน้าทีท่รัพยากรบุคคล (Host) ตอบรับให้เข้าสู่ “ห้องล็อบบี้ (Lobby)” 

1.2.2 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ส่งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้า “ห้อง
รายงานตัว” ตามลำดับทีละราย เพื ่อยืนยันตัวตนก่อนโดยให้ผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แสดงบัตร
ประจำตัวประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ โดยจะมีการถ่ายภาพนิ่งของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบสัมภาษณแ์ละบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

1.2.3 เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 
(Host) จะส่งผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปยัง “ห้องรอสอบสัมภาษณ์” และจะส่งไปยัง “ห้องสอบ
สัมภาษณ์” กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ตามลำดับ 

1.2.4 เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คลิก Leave Meeting 
เพ่ือออกจากห้องสัมภาษณ์ทันที 

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี 

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

ลำดับ 
รหัส

ประจำตัว
ผู้สอบ 

ชื่อ-สกุล กลุ่มงานที่สมัคร หมายเหตุ 

ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.00 น. เท่านั้น 

1 020002 นางสาวกนกอร สีวะสา 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้ามา
รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด 
2. ให้ผู้สมัครสอบเตรียมบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอย่างอ่ืนซึ่งออกโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ในการรายงานตัว 
3. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้อง
เตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์อยู่เสมอ 

2 020017 นางสาวชนัญชิดา  ณรงรักษาเขต 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

3 020039 นางสาวธีราพร  บุญตูบ 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

4 020054 นายพิชญุตม ์ ดาราฤกษ์ 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

5 020060 นางสาวภัทรภร  ภูมิภัทร 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

6 020066 นางสาวมารีนา  เทพสันติ 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 



 
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี 

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

ลำดับ 
รหัส

ประจำตัว
ผู้สอบ 

ชื่อ-สกุล กลุ่มงานที่สมัคร หมายเหตุ 

ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.00 น. เท่านั้น 

7 020069 นางสาวโยธกาญจน์  บุญศร ี
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้ามา
ร า ย ง า น ต ั ว ต า ม ว ั น  เ ว ล า ท ี ่ ก ำ ห น ด 
2. ให ้ผ ู ้สม ัครสอบเตร ียมบ ัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรอย่างอื ่นซ ึ ่งออกโดย
เจ้าหน้าที ่ของรัฐ เพื ่อใช้ในการรายงานตัว 
3. ผู ้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการสอบสัมภาษณ์ต ้อง
เตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์อยู่เสมอ 

8 020072 นางสาวรัตติยาพร  เกิดในหล้า 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

9 020077 นางสาววรัทยา  ไชยภารา 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

10 020091 นางสาวสุชาดา  จันทเสน 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

11 020092 นางสาวสุปราณี  วงค์สนิท 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

12 020107 นางสาวอุษณีษ์  ศรีขวัญ 
กลุ่มงานบริหารและ
ควบคุมการบังคับคดี 

13 030010 นางสาวจริยา  พุฒโสม 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

14 030056 นางสาวลัดดาวัลย์  จานจะโปะ 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

15 030057 นางสาวลัทธิวรรณ  สว่างสุข 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

16 030066 นางสาวสรัญญา  เพชรหิน 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

17 030070 นางสาวสุธิตา  แซ่โค้ว 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

18 030076 นางสาวเหมสุดา  เห็มทิพย์ 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

19 030085 นายอัษฎา  กฤดากร ณ อยุธยา 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

20 030087 นายอารยะ  ปนคำ 
กลุ่มงานติดตามหนี้
ชั้นบังคับคดี 

 

 

 



 
 

3. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
3.1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ 
3.2 ผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว

อย่างอื่นซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน 
ในวันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

3.3 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านัน้ 
3.4 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในสถานที่เหมาะสม ไม่มี

ผู้อื่นอยู่ด้วยและ/หรือไม่มีเสียงอ่ืนใดรบกวนระหว่างการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่มี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ที่กำหนดในประกาศนี้ โดยการพิจารณา
ของกองทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
ของกองทุนฯ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   10   กนัยายน พ.ศ. 2564    
 
 

(นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์) 
   ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

QR Code ไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี 
 

QR Code Line Group รายละเอียด 
ชื่อกลุ่ม: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ลูกจ้างชั่วคราว         
           ฝ่ายบังคับคดี 

 

1. เมื่อสแกน QR Code แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ใส่รูปตนเองที่ชัดเจน และตั้งชื่อเป็น เลข
ประจำตัวสอบ_ชื่อ-สกุล (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) เช่น 
001010_ชัยโชค บุญพามา เป็นต้น  
2. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มเสร็จแล้ว ให้พิมพ์เลขประจำตัวสอบ 
และชื่อ-สกุล (ไม่ใส่คำนำหน้าชื่อ) และส่งข้อความดังกล่าว
ในห้องสนทนา 
3. ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ จนกว่ากองทุนฯ 
จะประกาศผลการสอบคัดเลือก 
หมายเหตุ: ไลน์กลุ่มนี้ใช้สำหรับในการสอบถามหรือแจ้ง
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี 

 ให้ผู ้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื ่อคัดเลือกลูกจ้างชั ่วคราวกองทุนเงินให้ก ู ้ยืม            
เพ่ือการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน
เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings        
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะได้รับ Link ขอเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง E-mail      
ที่ได้ให้ไว้กับกองทุนฯ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิกท่ีปุ่ม Register และกรอกข้อมูลลงทะเบียนขอ
เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ให้ครบถ้วน 
 2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Register ตามรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ
คลิกปุ่ม Register

1. คลิกปุ่ม Register

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคด ี



 
 
 

หมายเหตุ: กรณีไม่ขึ้นหน้ากรอกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม Register ตามรูปภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะได้รับ Link ผ่านทาง E-mail 
เพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณค์ลิก Join meeting เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กรณีไม่ขึ้นหน้ากรอกข้อมูลให้คลิกปุ่ม Register 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบังคับคดี 

3. คลิก Join meeting



 
 

 

4. เมื่อคลิกปุ่ม Join Meeting แล้ว จากนั้นจะปรากฏโปรแกรม Cisco WebEx Meetings ขึ้นมา ให้
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลโดยระบุรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ_ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย (โดยไม่ต้องระบุ
เป็นคำนำหน้าชื่อ) ตัวอย่างเช่น 001010_ชัยโชค บุญพามา และ Email address ให้ถูกต้อง ตามรูปตัวอย่าง 
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Join as a guest เพ่ือเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 
Windows 

 
MacOS 

 
iOS 

 
Android 

 
 
 
 
 
 
 
 

001010_ชยัโชค บุญพามา 

4. กรอกข้อมูลระบุ รหัสประจำตัวสอบ_ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย 
(โดยไม่ต้องระบุเป็นคำนำหน้าชื่อ) และคลิกปุ่ม Join as a guest

https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.msi
https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.dmg
https://apps.apple.com/us/app/cisco-spark/id833967564
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android

