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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ) 
คร้ังที่ 1/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) 

******************************************* 
 ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ก าหนด

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ) คร้ังที่ 1/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ วัน เวลา ในการสอบ 
ดังต่อไปนี ้

เลขประจ าตัวสอบ              ชื่อ-สกุล 
1001 นางสุดาฟา้ วงศ์หาริมาตย์* 
1003 นายกิตรว ี จิรรัตน์สถิต 
1004 น.ส.ชลธชิา แก้วอนุชิต* 
1006 น.ส.จารุณ ี เทียบโพธิ ์
1007 นายอนุวชั ภูทองนาค* 
1008 น.ส.วันวิสาข ์ สายสนั่น ณ อยุธยา* 
1009 น.ส.เบญจพร พุดซา* 
1010 น.ส.วิลาวลัย์  ชาดา* 
1011 นายกลา้ณรงค ์ วงศ์พิทักษ์* 
1014 นายกริช เรืองไชย* 
1016 นายวศนิ พิพัฒน์ฉัตร* 

*หมายเหตุ  มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โดยมี เ ง่ือนไข หากเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกต้องไปเข้าสอบ
ภาษาต่างประเทศให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในตารางตามข้อ 3.2.4 ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
และจ้าง หากไม่เข้าทดสอบหรือสอบไม่ได้คะแนนตามที่ก าหนดให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าวข้างต้น 
หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ ในประกาศ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ 

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น น าบัตรประจ าตัวประชาชน มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามตารางคัดเลือกที่แนบท้าย  ประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร) 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ตารางการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 
ต าแหน่งอาจารย์ (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต 

เลขประจ าตัวสอบ 
วัน/เดือน/ปี  
เวลาสอบ 

วิชา สถานที่สอบ 

1001 1003 1004 
1006 1007 1008 
1009 1010 1011 

1014 1016 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 
เวลา 10.00 น. 

(กรุณามาใหต้รงเวลานัดหมาย) 

ทดสอบ
จิตวิทยา 

งานบริการสังคม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ 
อาคาร คุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 
(ช าระค่าธรรมเนียมสอบคนละ 500 บาท) 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ทดสอบสอน
และสอบ
สัมภาษณ์ 

ห้องประชุม 1024 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
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ล าดับการสอบทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ) ครั้งที่ 1/2563 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องประชุม 1024 ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

หมายเหตุ - น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน
- มารายงานตัวก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที

ล าดับ เวลา เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

1 09.00 น. 1001 นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ 

2 09.30 น. 1003 นายกิตรวี จิรรัตน์สถิต 

3 10.00 น. 1004 น.ส.ชลธิชา แก้วอนุชิต 

4 10.30 น. 1006 น.ส.จารุณี เทียบโพธิ์ 

5 11.00 น. 1007 นายอนุวัช ภูทองนาค 

6 11.30 น. 1008 น.ส.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา 

7 13.00 น. 1009 น.ส.เบญจพร พุดซา 

8 13.30 น. 1010 น.ส.วลิาวัลย์ ชาดา 

9 14.00 น. 1011 นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 

10 14.30 น. 1014 นายกริช เรืองไชย 

11 15.00 น. 1016 นายวศิน พิพัฒน์ฉัตร 


