
 
ประกาศ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว คร้ังท่ี 1/2562 
 

ตามที่ได้มีประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 เร่ือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 ในต าแหน่งผู้ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย  
ผู้ประสานงานด้านวารสารทางวิชาการ และผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  
4 – 20 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

 
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 ในต าแหน่งผู้ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย ผู้ประสานงานด้าน
วารสารทางวิชาการ และผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย ของกองบริหารการวิจัย ดังนี้ 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

01 น.ส.พนิดา เพ็ชพันธ์ 
02 น.ส.นันทวรรณ วาจางาม 
03 น.ส.จริยา สืบมาขัน 
04 น.ส.ดลนพร วราโพธ์ิ 
05 น.ส.นัตยา ตั้งศิริกุล 
06 นายวทัญญู พนังนุวงศ์ 
07 น.ส.ณาตยานี พยุงตน 
08 น.ส.จรรยา พยุงตน 
09 น.ส.รตนบงกช ภิญโญ 
10 น.ส.นิลวรรณ เรณูนันท์ ณ อยุธยา 
11 น.ส.อรุณรัตน์ โพธ์ิสุวรรณ 
12 น.ส.ภาวิตา แจ่มจ ารัส 
13 น.ส.อัสมะห์ สามะ 
14 น.ส.อารีรัตน์ พลซา 
15 นางรัศมี หุนะปุน 
16 น.ส.เพชรา ดีเดิน 
17 นายพาทิศ จงหมายกลาง 
18 น.ส.กมลชนก หาญสมุทร 
19 นายชนาวีร์ บัณฑิต 



 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

20 น.ส.นันทยา คนหลัก 
21 น.ส.กุลิสรา กอปรเมธากุล 
22 น.ส.อมัทนา ชาวเสริม 
23 น.ส.กนกพร บุญเลิศ 
24 น.ส.ดลพร ไกรตรวจผล 
25 น.ส.มนต์วลี แตงงาม 
26 น.ส.ชนิษฎา ประไพพงษ์ 
27 นายสิทธิพร บรรจงเพชร 
28 นายบัณฑิต มาศรักษา 
29 นายชาญศักดิ์ ปานะโปย 
30 น.ส.นิรัตน์ชา กลิ่นบุญ 
31 น.ส.นภัสรพี มานพ 
32 น.ส.จุฑารัตน์ แก้วกลัด 
33 น.ส.จิราพร พลทองมาก 
34 น.ส.มุธิตา ม่วงทอง 
35 น.ส.จิรวนันท์ ศรีแก้วณวรรณ 
36 น.ส.วรรณกานต์ พันธ์ุกว้าง 
37 น.ส.อังคณา ร่าเริงยิ่ง 
38 น.ส.สิริพร ศิรเลิศมุกุล 
39 น.ส.ปริศนา นารีเลิศ 
40 น.ส.ศุภรัศมิ์ แก้วศรี 
41 นายศิวาวุธ วันนา 
42 น.ส.วรรณิศา สุโสม 
43 น.ส.รวิกานต์ ศิริธานันท์ 
44 น.ส.วลัยนุช พิมพ์โคตร 
45 นายณัฐพงศ์ อนุดิษย์ 
46 นายอฐพล พลายแก้ว 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุกคนใช้เลขประจ าตัวสอบ ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 นี้ เป็นเลขประจ าตัวสอบที่ใช้
ในการคัดเลือก 

 
 
 



 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 ในต าแหน่งต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เร่ือง รับสมัครลูกจ้าง
ชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 1/2562 ตามรายชื่อ

ดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานทีส่อบ ดังนี้ 
วัน เดือน ปี เลขประจ าตัวสอบ เวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

13 ธันวาคม 2562 01 - 08 09.00 - 10.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย  
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 09 - 16 10.00 - 11.00 น. 
 17 - 24 11.00 - 12.00 น. 
16 ธันวาคม 2562 25 - 32 09.00 - 10.00 น. 

 33 - 40 10.00 - 11.00 น. 
 41 - 46 11.00 - 11.45 น. 

 
ทั้งนี้ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้าง

เป็นลูก จ้างชั่ วคราว ค ร้ังที่  1/2562 ในวันที่  19 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์กองบ ริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://research.tu.ac.th/ 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   25   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นางพรพิมล บุญศิริ) 

ผู้อ านวยการกองบริหารการวิจัย 

https://research.tu.ac.th/

