
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ล าปาง) 

ครั้งที่ 1/2565   
---------------------- 

ตามที่ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ศู นย์ ล าป าง ได้ ป ระกาศ รับ สมั ครบุ คคล เพ่ื อคั ด เลื อก 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ล าปาง) ครั้งที่ 1/2565 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 1005 
(ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งเลขที่ 1016 (ระดับวุฒิ
ปริญญาตรี)  จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองบริหารศูนย์ล าปาง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 กันยายน 2565 
นั้น  

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตลอดจนวัน  เวลา 
และสถานที่คัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ต ำแหน่งเลขท่ี 1005 

เลขประจ ำตัวสอบ ชือ่ - นำมสกุล 
1 นางขนิษฐา โซนเดอร์ส 
2 นางสาวสวีรัตน ์ ค านาค 
3 นางสาวศิรินันท์ หมื่นเทพ 
4 นางสาวเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ 
5 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีค า 
6 นางสาวชนปภาพิมพ์ เลิศชัยอานนท์ 
7 นายกฤตย์ตนันต์ หมูแสนทอง 
8 นายณฐพล บุญน้อม 
9 นางสาวศิริมาศ ธรรมยา 
10 นายเฉลิมชนม์ บุตรจุมปา 
11 นายคมกริช ขันชัยวงค์ 
12 นายสาธิต วงศ์ทา 
13 นางสาวชลิดา ตรีอัครเบญจกุล 
14 นางสาวสิริภัสสร มาวงษ์ 
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เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - นำมสกุล 
15 นางสาวกนกวรรณ ไชยสงคราม 
16 นางสาวปิยมน ปยุตรินทร์ 
17 นางสาวสุพรรษา ทองเรือง 
18 นางสาวดาริน เรนทร 

ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ต ำแหน่งเลขท่ี 1016 

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - นำมสกุล 
1 นางสาวสวีรัตน ์ ค านาค 
2 นางสาวศิรินันท์ หมื่นเทพ 
3 นางสาวปรียานาท เทพปินตา 
4 นางสาวสุพรรษา ทองเรือง 
5 นางสาวดาริน เรนทร 

วัน  เดือน  ปี  เวลำ  และสถำนที่สอบ 

วัน  เดือน  ปี  เวลำ  สอบ ห้องสอบ วิชำที่สอบ ต ำแหน่งที่เข้ำสอบ 

30 กันยายน 2565  
09.00 – 12.00 น. 

ห้อง 1204  ชั้น 2 
อาคารสิรินธรารัตน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
ต าแหน่งเลขท่ี 1005 

30 กันยายน 2565  
13.00 – 16.00 น. 

ห้อง 1204  ชั้น 2 
อาคารสิรินธรารัตน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน  

ต าแหน่งเลขท่ี 1016 

ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในการเข้าสอบตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  ก าหนดประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง www.lampang.tu.ac.th โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้อง            
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด) 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

http://www.lampang.tu.ac.th/
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรศูนย์ล ำปำง) 

ครั้งที่ 1/2565      
ลงวันที ่ 27   กันยำยน  2565 

 
มำตรกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

 ด้วยกองบริหารศูนย์ล าปาง จะจัดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                  
และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในวันที่ 30 กันยายน 2565           
และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัส จึงก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้  
 1. ให้ผู้เข้าสอบน าผลการตรวจหาเชื้อโควิค – 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ ก่อนวันสอบ
ข้อเขียนไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันที่สอบข้อเขียน ซึ่งผลการตรวจต้องเป็นเอกสาร        
ตัวจริงที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน แล็ปเอกชน 

2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่น ามาเองในห้องสอบตลอดช่วงที่ท าการสอบ  
3. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการสอบอาจก าหนดให้ผู้เข้าสอบบางคนที่สงสัยว่าอาจมีอาการป่วยเข้ารับการ

ตรวจอุณหภูมิหรือตรวจสุขภาพเบื้องต้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มท าการสอบอย่าง
น้อย 15 นาที ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบช้ากว่าก าหนดเวลาดังกล่าวและเริ่มท าการสอบช้ากว่าก าหนด 
เนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจสอบอาการของโรคหรือต้องด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม ผู้เข้าห้องสอบจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้มีเวลาสอบเพ่ิม และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 30 นาทีแรกของการสอบผ่านพ้นไป 
 4. ในการสอบทุกครั้ง จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ  
หรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ 
 5. ห้ามน ากระดาษใด ๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ช่วย
คิดค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้  และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อนุญาต
ให้น าเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เท่านั้น เข้าห้องสอบได้ 
 6. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้ 
 7. โปรดรักษาความสงบ เมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ 
 8. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบ หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ฯ จะจด
บันทึกพฤติกรรมการทุจริต โดยมีผลในการพิจารณามิให้ผ่านการทดสอบ เนื่องจากเจตนาทุจริตและจะส่งรายชื่อเพ่ือ
ตัดสิทธิการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยงานที่สมัครต่อไปอีก 1 ปี 
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 9. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษค าตอบด้วย
ตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลา ห้ามผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการ     
คุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามน าข้อสอบออกจากห้อง
โดยเด็ดขาด 
 10. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ 
 11. ในการตอบให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือท าข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียนเลข
ประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชัดเจนด้วยปากกา    
    

 
 
 
 
 
 
  


