
 

 

 
 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนวชิาการ  
ต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 / 2560 

………………………………………….. 

  ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ระดับวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกตลอดจนเวลา และสถานที่คัดเลือกของต าแหน่งดังกล่าวในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นั้น 

  บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะพาณิชย์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกส่วนข้อเขียน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัตกิำร 

 

/หมายเหตุ... 

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-นำมสุกล หมำยเหตุ 

001 นายภูมินทร์ มากเทพพงษ ์
- ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของส านักงาน ก.พ. 

002 นางสาวศิริกานต ์ โพธิ์สุวรรณ 
- ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของส านักงาน ก.พ. 

003 นางสาวนินลพา ปานอ่ิม - ขาดใบรับรองแพทย ์

004 นางสาวจารุวรรณ จัตุรัส 
- ผ่านการทดสอบ Smart for Work 
- ขาดใบรับรองแพทย ์

005 นางสาวฉัตรวณา สถาพร  

006 นางสาวชื่นชีวี ศรีแก้ว 
- ผ่านการทดสอบ Smart for Work 
- ขาดใบรับรองแพทย ์

007 นางสาวรุ้งตะวัน อิศรางกูร - ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

008 นางสาวชนกนนัท์ จันทร์พิลา 
- ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
- ขาดใบรับรองแพทย ์

009 นางสาวเบญจพร เมืองแมะ 
- ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
- ขาดใบรับรองแพทย ์

เอกสารแนบทา้ย  
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23/09/57: อัคริมา ร่าง/พิมพ์ : สุวิมล ตรวจ/ทาน 

 

 
 

หมำยเหตุ:  ผู้ที่ขาดหลักฐานการสมัครตามประกาศข้างต้น ให้ผู้สมัครน าหลักฐานดังกล่ าวมาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา 08:45 น. ส าหรับผู้ที่ต้องเข้ารับทดสอบด้าน Aptitude Test และก่อน
เวลา 12:45 น. ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับทดสอบด้าน Aptitude Test มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน
การสอบข้อเขียน และหากส่งหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน
คร้ังนี้ 

 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนตามตารางการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

 
 
 (รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล) 

                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                         ปฏิบัติการแทนคณบด ี
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19/11/56: อัคริมา ร่าง/พิมพ์ : สุวิมล ตรวจ/ทาน 

ก ำหนดกำรและเกณฑก์ำรคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนขอ้เขียน) 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร ระดับวุฒิปริญญำตรี 

ต ำแหน่ง : วัน/เวลำ/สถำนที ่ วิชำสอบ หมำยเหตุ 

วันอำทิตยท์ี่ 25 พฤษภำคม 2560 (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์) 

 

เวลำ 09:00 – 11:15 น. 
ณ ห้อง F306 ชัน้ 3 ตึกอเนกประสงค์ 2  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
 

ทดสอบด้าน Aptitude Test (100 คะแนน) 

 การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลา 45 นาที 

 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 45 นาท ี

 ภาษาอังกฤษ เวลา 45 นาที 
 

- ผู้เข้ำทดสอบโปรดเตรียมดินสอ 2B , ยำงลบ , บัตรประชำชน
หรือบัตรข้ำรำชกำร และเคร่ืองคิดเลขมำในวันสอบด้วย 

ส าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรูค้วามสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทของส านักงาน ก.พ. และผ่านการ Smart for Work มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร                     

จะไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบด้าน Aptitude Test ที่คณะพาณิชย์ฯ จัดสอบอีก    
ทั้งนี้ให้เข้าทดสอบด้านการปฏิบัตงิาน และความรูเ้กี่ยวกับวิชาเฉพาะต าแหน่งทดสอบ 

ในเวลา 13:00 น. 
 
 

ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียน 
ในวันพุธที่ 12 กรกฎำคม 2560 

ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th >> ร่วมงำนกับเรำ >> ประกำศผลกำรคัดเลือก 

 

เวลำ 13:00 – 15:00 น. 
ณ ห้อง 409 ชั้น 4 ตึกคณะพำณิชย์ฯ  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
 

เวลา 13.00 – 14.00 น. ทดสอบความรู้ด้านการปฏบิัติงาน 

 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)      

      -  โปรแกรม Microsoft Word    
       -  โปรแกรม Microsoft Excel    

เวลา 14.00 – 15.00 น. ทดสอบด้านความรูเ้กี่ยวกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง  

 วิชาเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ (100 คะแนน)  

ข้อปฏิบัติในกำรท ำข้อสอบ 
1. ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ทดสอบด้าน Aptitude Test และทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง และทดสอบการปฏิบัติงานเข้าห้องทดสอบหลังจากเวลาทดสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที 
2. ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ทดสอบด้าน Aptitude Test และทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง และทดสอบการปฏิบัติงานออกจากหอ้งทดสอบภายในเวลา 30 นาทีนับจากเวลาเริ่มทดสอบ 

 

เกณฑ์กำรคิดคะแนนผู้ที่มสีิทธิ์เขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์ พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนนุวิชำกำร ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร 
1. ผู้สมคัรต้องมผีลการทดสอบข้อเขยีนในระดับผ่านทุกด้านจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสมัภาษณ์ 
2. ผู้สมคัรต้องได้คะแนนทดสอบดา้น Aptitude Test ไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบจากศูนย์ทดสอบฯ จึงจะมีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบความรู้เกีย่วข้องกับวิชาเฉพาะต าแหน่ง

และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน 
3. ผู้สมคัรต้องได้คะแนนทดสอบดา้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะต าแหน่งมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 50 และทดสอบการปฏิบตัิงานมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 50  

……………………………………. 

เอกสารแนบท้าย 

http://www.tbs.tu.ac.th/

