
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย์  

สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
……………………………………. 

  ตามที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จ านวน 19 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 
22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะฯ จะติดต่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแจ้งก าหนดการเข้ารับการสอบคัดเลือกในศาสตร์/สาขาวิชาที่สมัครตามขั้นตอนต่อไป นั้น  

      บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิน้ลงแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) คณะฯ จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  การบัญชี 
   ไม่มีผู้ผ่านคัดเลือก 
  การตลาด 

นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
  การเงิน 

1) นายกนต์พนัส ด ารงวงศ์ 
2) นายสรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ 
3) นายวรพนธ์ วัฒนาธร 

  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

นายวินัย นาดี 
  บริหารการปฏิบัติการ 

นายจินตนัย ไพรสณฑ์ 
  การบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ 

นางสาวสุธินี ฤกษ์ข า 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   
 
 
 





 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การพิจารณาคัดเลือกมีรายละเอียด ดังนี้ 

การบัญช ี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 

นางสาวนภสร สถากุลเจริญ 
ก าหนดการ 

วัน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 
  เวลา 10.00 – 11.00 น.  

สถานที ่ ณ ห้องประชุม 423 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
 รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาที 
- สาธิตการบรรยายในหัวข้อผลกระทบของการด้อยค่าตาม IFRS9 ต่อวิจารณญาณของนักลงทุน 

ภายในเวลา 15 นาท ี   
การตลาด 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบส่วนข้อเขียน 
1. นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
2. นางสาวณัชชา เพชรดากูล 
3. นางสาววีรภา กิจจาทร 
4. นางสาวภิสุดา แสงซื่อ 
5. นางสาววิสนิี แสงจนัทร์รุ่ง 
6. นายสุชาติ ไตรภพสกุล 
7. นายศรันย์ อมาตยกุล 

ก าหนดการ  
วัน พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 
เวลา     13.00 - 16.00 น.  
สถานที่ ณ ห้องประชุมโดมคู่ฟ้า ชั้น 4 คณะพาณิชยฯ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รายละเอียดข้อสอบมี 2 ส่วน เวลาในการท าข้อสอบ 3 ชั่วโมง 
                   ส่วนที่ 1 ทฤษฎ ี                        100 คะแนน 
                   ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี       100 คะแนน 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 

1. นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
2. นางสาวณชัชา เพชรดากลู 
3. นายสชุาติ ไตรภพสกุล 
4. นายศรันย์ อมาตยกุล 

ก าหนดการ 
  วัน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
  สถานที ่ ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 10 นาที 
- สาธิตการบรรยาย ผู้เข้าสอบสามารถเลือกหัวข้อใดก็ได้ทางด้านการตลาดที่ถนัด แต่ต้องเป็นหัวข้อ

เดียวกันทั้งระดับปริญญาตรี ภายในเวลา 15 นาที และปริญญาโท ในเวลา 15 นาที 
การเงิน 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย (ส าหรับผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์) 
1. นายกนตพ์นัส ด ารงวงศ ์
2. นายสุภสิทธิ์ จงเลิศธรรม 
3. นางสาวพรวิภา บุญญบาล 
4. นายสรรพศักดิ์ ชชัวาลย ์

ก าหนดการ 
วัน พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  

 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
สถานที ่ ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาที 
- สาธิตการบรรยายเก่ียวกับทางดา้นการเงิน ภายใน 20 นาท ี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย (ส าหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 
แต่มีผลงานวชิาการเพื่อชดเชย) 
  นายวรพนธ์ วัฒนาธร 

ก าหนดการ 
วัน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561  
เวลา  09.00 – 10.00 น.  
สถานที่  Video conference ห้องประชุม 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์  

และห้องประชุมโดมคู่ฟ้า ชั้น 4 คณะพาณชิย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาที 
- สาธิตการบรรยายเก่ียวกับทางดา้นการเงิน ภายใน 20 นาที 

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนสง่ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบส่วนข้อเขียน 

1. นายธนัยพร สนุทรธรรม 
2. นายสมคะเน ยอดพราหมณ ์
3. นายภูวนิ บุณยะเวชชวีิน 
4. นางบุษกริน นติิวงศ ์
5. นางสาววสิินี แสงจันทร์รุ่ง 

ก าหนดการ 
  วัน        ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
                      เวลา      09.00 - 12.00 น.  
                      สถานที ่ ณ ห้องประชุมโดมคู่ฟา้ ชัน้ 4 คณะพาณชิย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 
1. นายวนิัย นาด ี
2. นายพิทยา ระยบัศรี 
3. นางสาวญาดา อรรถอนันต์ 
4. นางบุษกริน นติิวงศ ์

ก าหนดการ  
วัน จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 

                     เวลา  13.30 - 16.30 น. 
                      สถานที่   ณ ห้องประชุม 423 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาท ี
- สาธิตการบรรยาย จ านวน 2 หัวข้อ เป็นเวลาอย่างน้อยหัวข้อละ 10 นาที ดังนี้  

1. หัวข้อที่ผู้สมัครมีความถนัด  
2. หัวข้อที่เก่ียวข้องในวิชา IS321 Application Development Tool (A) หรือ  
วิชา IS461 Wireless and Mobile Network Application in Business  

บริหารการปฏิบัติการ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 

1. นายจนิตนัย ไพรสณฑ ์
2. นางบุษกริน นติิวงศ ์

ก าหนดการ 
                     วัน ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 
                     เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
                     สถานที่  ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาที 
- สาธิตการบรรยาย ที่เก่ียวข้องกับวิชาการตามทีผู่้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกและต้องเก่ียวข้องกับ

ทางดา้นบริหารการปฏิบัติการ (จัดท าเปน็สไลด์และน าเสนอปากเปล่าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ภายในเวลา 20 นาที 

การบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบส่วนข้อเขียน 

1. นายฐิติพัฒน์ พชิญธาดาพงศ ์
2. นายธันยพร สุนทรธรรม 
3. นายวัลลพ ล้อมตะค ุ
4. นางสาวสุธนิี ฤกษ์ข า 
5. นายพรพจน์ ศรีดัน 
6. นายพรชัย บุญบวรรัตนกลุ 
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ก าหนดการ  

วัน ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
เวลา  13.00 - 16.00 น. 
สถานที่  ณ ห้องประชุมโดมคู่ฟา้ ชัน้ 4 คณะพาณชิย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 
1. นายฐิติพัฒน์ พชิญธาดาพงศ ์
2. นายธันยพร สุนทรธรรม 
3. นายวัลลพ ล้อมตะค ุ
4. นางสาวสุธนิี ฤกษ์ข า 
5. นายพรพจน์ ศรีดัน 
6. นายพรชัย บุญบวรรัตนกลุ 

ก าหนดการ 
  วัน พุธที่ 17 ตุลาคม 2561  
            เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
            สถานที ่ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 20 นาท ี
- สาธิตการบรรยาย ผลงานวิจัยของท่านที่เก่ียวข้องกับทางด้านการบริหารองค์การ การประกอบการและ

ทรัพยากรมนุษย์ (จดัท าเปน็สไลด์และน าเสนอปากเปลา่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ภายในเวลา 15 นาท ี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 

1. นายศตคุณ โฆษะวินทะ 
2. นายจิระวิน ตานีพันธ์ 

ก าหนดการ 
วัน พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 

           เวลา 09.00 - 11.00 น. 
สถานที่  ณ ห้องประชุม 422 ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจนัทร์ 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 10 นาที  
- สาธิตการบรรยาย ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ไทย-อังกฤษ)  

ภายในเวลา 30 นาท ี
International Program 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการบรรยาย 
1. นายวรพงษ์ จันยั่งยืน 
2. นายสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ 
3. Mr.Hugh Patrick O’Connell 
4. Mr.MD Tareq BIN Hossain 



 

-5- 
5. Mr.Joohyung Lee 
6. Ms.Meena Madhavan 
7. Mr.Dhayanandhan Nanjundan 
8. Mrs.Annette Christinal 
9. นายธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ 

ก าหนดการ 
วัน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 
เวลา   10.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที ่ ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ภายในเวลา 10 นาท ี
- สาธิตการบรรยายวิชาในหลักสตูร International ของคณะฯ ภายในเวลา 15 นาท ี

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


