
 
 
 
 

ประกาศฝ่ายการนักศึกษา 
เร่ือง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไ ด้ด าเนิ นการรับสมั ครคัด เลือก บุคคลเข้ าศึกษาใน
มห าวิทย าลัย ธรรมศาสตร์  ระ ดับป ริญ ญ าตรี  โครงก ารรับนั ก เรียน พ ลเมื อ ง จิตอาสาเข้ า ศึกษ าใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการพิจารณาผลงานฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกฯ ดังนี้  
 

คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

1 นาย วรรธนัย ริยาพันธ ์ 2624845  

2 นางสาว สรัญญา พฤกษอรุณ 2619569  

3 นาย ชินพัฒน ์ เพ็งคง 2622757  

4 นางสาว นริศรา มิ่งมีชัย 2620787  

5 นางสาว ณัฐพร คงแถลง 2619986  

6 นาย กิตตินนท์ สิทธิจันทร์ 2616904  

7 นางสาว ปรียาภัส วีระนนัท์ 2627865  

8 นางสาว ศรุตา สุปรียสุนทร 2619999  

9 นางสาว ภัทรวดี สีหราช 2625482  

10 นาย ชนินทร์ ทินกร 2624772  

11 นางสาว ศิรดา แก้วดวง 2626853  

12 นางสาว อธิชา มะอา 2621675  

13 นางสาว กุลธิดา ศรีนอก 2626475  

14 นาย ติณหภัทร นิจจันทร์พันศรี 2624325  

15 นางสาว กานต์ชนิต คชคีรี 2617429  

16 นางสาว ชนัญญา สิทธิบุศย์ 2625657  
 
 
 



 
คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 
ประเภทวิชาการบัญช ี(บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

23 นางสาว ธนภรณ์ ศรีชัยญา 2618544  

24 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โฉมงาม 2624672  

25 นางสาว จินตนารี สุบานงาม 2625222  

26 นางสาว อุไรวรรณ พรหมมา 2624478  

27 นางสาว ประการัง สีมันตะ 2624778  

28 นางสาว ธนัชชา ปูนสันเทียะ 2623969  

29 นางสาว ราตรี บ ารุงศรี 2626802  
 
ประเภทวิชาการบริหาร  (บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

30 นางสาว วริศรา เดชเสน 2624900  

31 นางสาว จิราภรณ์ ขจรเดชะ 2624548  

32 นางสาว อัจฉรา ศรีพุ่มไข่ 2625295  

33 นางสาว ชัชยากรณ์ ดิษฐ์มากรหิรัญ 2624793  

34 นางสาว ภารวี ตันติวิษณุโสภิต 2625638  

35 นางสาว ศุภิสรา กันหมุด 2623337  

36 นางสาว กนกพร พยุงวงษ ์ 2626985  

37 นาย ภากร นิ่มนวล 2625085  
 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

17 นางสาว นาฏนารี สาธุเม 2623211  

18 นางสาว สุนิสา เสาศรี 2624713  

19 นาย กรธวัช สมกมลชนก 2626030  

20 นางสาว ณัฐสุดา รองรัตนพนัธุ ์ 2625218  

21 นางสาว พิชญาพร สายโรจน์ 2624057  

22 นางสาว หทัยชนก ปฐมทอง 2627138  



 
 
คณะรัฐศาสตร์  
สาขา การเมืองการปกครอง 

 
สาขา วิชาการระหว่างประเทศ 

 
สาขา บริหารรัฐกิจ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

38 นาย เจษฎา หอมกล่ิน 2626533  

39 นางสาว ปรีชญา บุญมี 2624626  

40 นางสาว ขวัญตา มิ่งขวัญ 2623963  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

41 นางสาว พรสุภัค แตงกวารัมย์ 2621271  

42 นางสาว กรกนก เสนาบุตร 2626091  

43 นาย เทพไทย ชัยสิทธิ์ 2624329  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

44 นาย ภัคณัฐ เลาหะพันธ์ 2624158  

45 นาย สิปปกร นิลเพชร์ 2623993  

46 นางสาว อักษราภัค พัดประไพ 2621955  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

47 นางสาว ณัฐชยา จันทร์ปาน 2625237  

48 นางสาว ณัฐธดา ประกอบธรรม 2623251  

49 นาย ธัญกร ยวงใย 2626218  
50 นาย ธีรภัทร ปิ่นทองค า 2616246  
51 นางสาว ณิชา สระทองแพ 2622241  

52 นาย จักรพรรดิ ยอดเรือน 2624029  

53 นาย ต้องครรลอง เต็มนา 2623832  

54 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วตาสาม 2622278  
55 นางสาว ปัญญกาญจน ์ วงศ์บรรเจิดแสง 2623498  



 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

56 นางสาว นันท์นภัส ปิ่นสุวรรณ์ 2619830  

57 นางสาว ฤทัยณัฐ์ รอดสวัสด์ิภร 2619882  

58 นางสาว จิรัฐพร สกุลดิษฐ 2625446  

59 นางสาว วิรญา สายอ๋อง 2625157  

60 นางสาว ทองธาดา สุวรรณธาดา 2626539  

61 นางสาว ปัทมพร นันทมงคลชัย 2626230  

62 นางสาว ศุภากร แซ่ล้ิม 2624125  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

63 นาย มูฮ าหมัดซาฟีอีน นิสนิ 2625998  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

64 นางสาว จิดาภา จันทร์จิตร 2621518  

65 นาย สหรัฐ บุตรบุญปั้น 2623775  

66 นางสาว สุภัควัน ประดิษฐสุข 2621257  

67 นางสาว สุภาภรณ์ โมยะ 2618173  

68 นางสาว อมรธิดา อภิเนาวนิเวศน์ 2621615  

69 นางสาว พิชามญช์ุ อยู่รอด 2619871  

70 นาย กิตติพันธ์ ปงเปงกาศ 2625985  

71 นางสาว มาลิกา เอกสะพัง 2623932  

72 นางสาว วินิธา พัฒนกุล 2623831  

73 นางสาว นพรัตน ์ สมถวิล 2625857  

74 นางสาว พรกมล วิชิตะกุล 2622681  

75 นางสาว อังศุธรณ์ พรหมประสิทธิ์ 2621491  

76 นาย ภัทรพล รุ่งโรจน ์ 2623090  

77 นางสาว เสาวภา ชัดเช้ือ 2623183  

78 นางสาว สิรินญา แสงงามปล่ัง 2622357  

79 นาย ณัฏฐกฤติ ฐกฤตกุลวิวัฒน์ 2626348  

80 นางสาว ธีรนาฎ ศรีปั้นเพ็ชร 2624816  



 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

81 นางสาว สลิลภร แสงทอง 2627977  

82 นางสาว รสสุคนธ์ ศรีทิม 2625171  

83 นางสาว กัญญารัตน ์ โฆษวัฒนกุล 2622487  

84 นาย อดิศักดิ์ ใจภักดิ์ 2624910  

85 นางสาว สุวรรณดี แซ่หลี 2623232  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

86 นางสาว มัทวัน ค าสถิตย์ 2623739  

87 นาย กนกพิชญ ์ ศรีวิชัย 2624145  

88 นาย ชวนเจริญ ชูจินดา 2627932  

89 นางสาว ณฤดี พ่วงทองค า 2626940  

90 นางสาว เบญจวรรณ แก้วเจือ 2622643  

91 นางสาว กัญญารัตน ์ ฝ้ันหัวครั้ง 2627845  

92 นาย จตุพร สีนวล 2624844  

93 นางสาว สริตา อริยะสุข 2626824  

94 นาย ธนภัทร จิรเจริญเวศน์ 2626309  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

95 นางสาว พัชราภา สนธิ 2623068  

96 นาย วชิรพล ชูตระกูล 2625684  

97 นางสาว สิรีธร ช านาญจิตร 2627791  

98 นางสาว พัชริดา นพทีปกังวาล 2623871  

99 นางสาว ภัทราพร ไชยรัตน์ 2624058  

100 นางสาว ปวีณา สมบูรณ์ 2623342  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

101 นางสาว วรนิษฐา ทุ่งปรือ 2622705  

102 นางสาว ธัญลักษณ์ หาญประสพวัฒน ์ 2622342  

103 นางสาว ธนพร วิสารวงศ์ 2617022  

104 นางสาว ณัฐชยานันท์ อยู่สุข 2623109  

105 นางสาว พิมพ์มณี แสงอรุณ 2626932  



 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

130 นางสาว สุพิชญา สิงห์สา ๒๖๒๓๓๑๗  

131 นาย วิศรุต มากทองดี ๒๖๒๒๗๖๕  

132 นางสาว ชิดชนก สัตยวินิจ 2627557  
 
 
 

106 นางสาว ณัฐชา จันทร์ปาน 2625727  

107 นางสาว นริศรา จรูญพิพัฒน์กุล 2620310  

108 นางสาว ปัทมพร รักษากุมาร 2625089  

109 นางสาว พิมชนก รักเรือน 2624914  

110 นางสาว อัญชลีพร หนูปลอด 2620534  

111 นางสาว ฉันท์สินี ภัทรลาภ 2626645  

112 นางสาว อาสิษฐา พัฒนชีวกุลบุตร 2622284  

113 นางสาว ไอรดา และอรุณ 2624831  

114 นางสาว ธนพร กาบปี 2622756  

115 นางสาว พรพรรณ รัตนวงศ์ 2624427  

116 นาย นิธ ิ สุกิจปาณีนิจ 2625282  

117 นาย ตะวัน ประเสริฐ 2620971  

118 นางสาว พรรษมน นุ่นโฉม 2626394  

119 นางสาว มูนีเราะฮ ์ กะเส็น 2627495  

120 นางสาว ธัญชนก จ้ิวตั้น 2627357  

121 นางสาว พิชญธิดา ชุ่มเย็น 2624640  

122 นางสาว ณัฐกาญ ดวงทิพย์เนตร 2626906  

123 นางสาว ณัฐธิดา จ่างพิพัฒนวกิจ 2626959  

124 นางสาว ภควดี ภูถาดลาย 2627420  

125 นางสาว ณัชชา ผาสีดา 2627630  

126 นางสาว กัญสิน ี ขวนขวายทรัพย์ 2622214  

127 นาย รว ี ไวยภารา 2623984  

128 นาย ชิษณุพงศ์ บุนนาค 2627373  

129 นางสาว นารากร แก้ววงษ์หัด 2626606  



 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

133 นาย ฐานุพงศ์ พุฒพีระโรจน ์ ๒๖๒๔๗0๑  

134 นางสาว กณิตฐา ดวงกุลสา 2624101  

135 นาย ราชพล เจริญภานุชาติ ๒๖๒๔๑๕๒  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

136 นางสาว มนรดา สุวรรณ 2624457  

137 นาย อัคฌา สุวรรณมาโจ 2627689  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

138 นาย อดิศักดิ งามพิพัฒน ์ 2627179  

139 นางสาว ธนพร เป็งวงค์ 2626961  

140 นาย วลัชณัฏฐ์ บูรณีวิราพันธ ์ 2622277  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

141 นาย ศิลปกร ทิพย์จักษ์ 2620207  
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

142 นางสาว อนุรดี บรรดาศักดิ์ 2626909  

143 นางสาว กุลนภา วรรณศรี 2621245  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

144 นางสาว ณัฐฌา ฉ่ าเวช 2615340  

145 นางสาว ณัฐวดี หวัดเล่ียน 2628111  



 
คณะสหเวชศาสตร์ 
 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

146 นางสาว ปรินทร์ อ่องแก้ว 2625073  

147 นางสาว ศรีวรรณ แก้วสิทธิ์ 2623312  

148 นางสาว รุ่งกานต์ สวัสด์ิสินสุข ๒๖๒๖๗๒๒  
 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

149 นางสาว อรุณวัลย์ มีแสง 2622096  

150 นางสาว รวิพร วงศ์อากาศ 2624579  

151 นางสาว ชมพูนุช แก้วนวม 2626931  
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

152 นางสาว ลัดดาวัลย์ รักษาวงศ์ 2624444  

153 นางสาว ณัฐวดี ชาวนาผือ 2621012  

154 นาย รัชชานนท์ สุขประเสริฐ 2627342  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

155 นางสาว พัสราภรณ์ ประพันธ์สุพงษ์ 2627994  

156 นางสาว สุชาวดี เสือเอี่ยม 2623783  

157 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วประสงค์ 2623395  

158 นางสาว กุลธิดา แสนแดง 2617645  

159 นางสาว ปองทิพย์ ศรีสมัย 2628056  

160 นางสาว อารียา กิ่งพยอม 2620117  



 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
สาขาการละคอน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

161 นางสาว รัชชประภา เสน่ห์สังคม 2624417  

162 นาย จักรตรี หยังดี 2620525  

163 นาย ธนากฤต ทิตยานารากุล 2621940  

164 นางสาว ปิยรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา 2624286  

165 นางสาว ธนัญรัตน ์ เรืองศรีโชติช่วง 2627795  
 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์(เลือกเอกแฟชัน่) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

166 นาย สนธยา นิ่มพระยา 2626882  

167 นางสาว วารุณี มีหา 2624697  

168 นางสาว ฐิติรัตน์ เวชสารศรี 2624115  

169 นางสาว มิลลดา พันธ์แก่น 2626996  
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

170 นาย ศักดิ์ชาย ปิ่นอุไร 2627909  

171 นาย นัสสุวัร เจะดือเระ 2624033  

172 นางสาว พัทธกานต์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2622168  

173 นาย กฤตพล ญาติจันทร์ 2627547  

174 นาย อัษฎาวุธ สมพิทักษ์ 2621175  

175 นางสาว ณิชาภัทร ปิยะณัตด์ิพูล 2628005  

176 นางสาว ภัทริน ศรีมงคลทิพย์ 2627885  

177 นางสาว ทรรศนา เดชขันธ์ 2620335  

178 นางสาว ลักษน์ชญา ตังสกุล 2625201  



 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 
 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

179 นางสาว มุกดา ใจตรง 2624918  

180 นาย ภูมิพัฒน ์ ฐิติโชติพงศภัค 2627134  

181 นางสาว นริศรา ภูมิหิรัญ 2620661  

182 นางสาว ณัฏฐนิช ดวงอาทิตย์ 2626209  

183 นางสาว เนตรนิล สนิทลุน 2624120  

184 นางสาว ดาริกา สงฆ์โนนเหล็ก 2621339  

185 นางสาว อัมพวัน จุลนาค 2626304  

186 นางสาว รัตนากร เอกเกิด 2626715  
 
สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

187 นางสาว ธิษณามดี เสถียรเขตต์ 2626549  

188 นาย หาญชนะ เสียงดัง 2626195  
 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

189 นาย วัชรินทร์ พุทธศรี 2626370  

190 นางสาว จิรภิญญา น้ าจันทร์ 2626929  

191 นาย นนธวัช โคตรอาษา 2617151  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

192 นาย นพรุจ รุ่งปลาทอง 2622592  

193 นางสาว นภสร เนียมฤทธิ์ 2626213  

194 นางสาว ปิยวดี อันทอง 2627862  



 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

 
วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 
 
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
199 นางสาว ชลธิชา ดนตรี 2622184  

 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
200 นางสาว กชพรรณ ทิพย์ธัญญา 2626392  

 
สาขานวัตกรรมและแปรรูปทางดิจิทัล 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
201 นางสาว ณัฐณิชา อุดมวรรณคดี 2627762  

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 

 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
195 นางสาว สุชานันท์ ทัพน้อย 2625304  
196 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อาจแก้ว 2622371  
197 นางสาว ปรมาภรณ์ หรรษาวงศ์ 2627276  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
198 นาย รัชกฤช กล้วยเเดง 2628068  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
202 นางสาว รัญชิดา ตัวสระเกษ 2627257  
203 นาย วีรภัทร ทองแย้ม 2626673  

204 นางสาว กรรธวิกา น้อยจินดา 2626798  



 
การเข้าค่ายคัดเลือกฯ 

 วันเข้าค่ายฯ : วันท่ี 5 – 6 เมษายน 2562 
 วันและเวลารายงานตัว : วันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
 สถานที่ลงทะเบียน : อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC3) ช้ัน ๑ ฝ่ังทิศตะวันออก 
 สถานที่เข้าค่าย : อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC3) 
 การตอบรับการเข้าค่าย : ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดังกล่าวฯ ต้องกรอกข้อมูลและส่งใบตอบรับการเข้า

ค่ายคัดเลือกฯ ตามแนบท้ายประกาศ มาท่ีอีเมล์ registertuvc@gmail.com                                  
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 (เวลา 18.00 น.) *ท้ังนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฯ สามารถถ่ายรูป
ภาพหรือสแกนเอกสารใบตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกดังกล่าวฯ ได้ 

   กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดังกล่าวฯ ไม่ส่งหรือ ส่งใบตอบรับฯ เกินระยะเวลาที่ก าหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

   ท้ังนี้หากมี ผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่เข้าครบตามจ านวน ทางโครงการฯจะประกาศรายช่ือตัวส ารอง  
ภายในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒  

 
 เง่ือนไขการเข้าค่ายคัดเลือกฯ 
  หากผู้ตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกฯ มาเข้าค่ายไม่ครบตามวันและกิจกรรมท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การ

เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ในโครงการฯ ดังกล่าวทันท ี
            

ประกาศ    ณ      วันท่ี   30  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล) 
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registertuvc@gmail.com
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ใบตอบรบัการเข้าค่ายคดัเลอืกฯ 

โครงการรบันักเรียนพลเมืองจติอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ(นาย/นางสาว)..................................................................นามสกุล............................................................... 
ล าดับทีต่ามประกาศ.................................คณะ................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ (มือถือ)................................................... E-mail................................................................ 
ชื่อผูป้กครอง.....................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 

มีความประสงค์เข้าค่ายเพื่อท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา ในวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๒                            
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศ์นูย์รังสติ 
 
ขอสละสิทธิเ์ข้าค่ายคัดเลือกฯ 
 

กรณีมีความประสงค์เข้าค่ายคดัเลอืกฯ โปรดระบดุังนี้ 
ชื่อเล่น....................................................Facebook................................................................................... 
มีความประสงค์รบัประทานอาหาร 
  อาหารทั่วไป      อาหารมังสวิรตัิ     อาหารอิสลาม 
แพอ้าหาร (โปรดระบุ)............................................. 
โรคประจ าตัว/อาการแพ้อืน่ ๆ ....................................... 
 

 ลงช่ือ...................................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 
       (...................................................................) 
        วันท่ี..............เดือน................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ  ให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ส่งใบตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกดังกล่าวฯ มาที่อีเมล์ registertuvc@gmail.com 
 ภายในวันที ่1 เมษายน  ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา 18.๐๐ น.) และจะได้รับการตอบกลับอีเมล์จากมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๑ วัน 
 - กรณีท่านไม่ตอบรับภายในวัน/เวลาข้างต้น หรือ กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯไม่ครบตามวันที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 - ผู้เข้าค่ายฯจะต้องมาลงทะเบียนที่อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ๓ ชั้น ๑ ฝั่งทิศตะวันออก เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเริ่ม  
   วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้น ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑7.0๐ น. ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ๓ 
 - สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่ายพักแรม ๒ วัน ๑ คืน ได้แก่ ชุดสุภาพส าหรับท ากิจกรรม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น 
   (ไม่จ าเป็นต้องใส่เครื่องแบบนกัเรียน) ผ้าถงุอาบน้ า (ส าหรับ ยาประจ าตัว กระบอกน้ าดื่ม และของใช้ส่วนตัว 
 - หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒ - ๕๖๔ - ๔๔๔๐ - ๗๙ ต่อ ๑๒๗๓ / 1279 และ ๐๒ - ๕๖๔ – ๒๙๒๓ 

 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธเ์พิ่มเติม* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการอาสาสมัคร ในโครงการ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ” 
                             วันท่ี ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖2 เพื่อร่วมในการคัดแยกขยะในงานรับปริญญา (*รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

สนใจเข้าร่วม  วันท่ี ๗ เม.ย.62   วันท่ี ๘ เม.ย.62            ไม่สนใจเข้าร่วม  เน่ืองจาก.......................... 
และ  ต้องการท่ีพัก   ไม่ต้องการท่ีพัก                     .           ..................................................................

กิจกรรมน้ีคืองานอาสาสมัคร ผู้ไม่เข้าร่วมจะไม่เสียคะแนนใด ๆ ในการคัดเลือก ฯ 

แผนทีก่ารเข้าค่ายคดัเลอืกฯ 
 



 เปิดรับอาสาสมัครในงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ   
 
เอกสารแนบ 
โครงการ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ”  
หน่วยงาน ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รายละเอียดกิจกรรม 

ตามท่ีศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการในการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ในโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ผ่านการลดการใช้ขยะแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง แยกขยะเพื่อน าขยะไปรีไซเคิล 
และรับบริจาคของแสดงความยินดีท่ีไม่ต้องการน ากลับ ท้ังนี้โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดในวันท่ี  ๗ - ๘ เมษายน 
๒๕๖๒ โดยจะเปิดรับอาสาสมัครเพื่อท าหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ความรู้กับผู้ท่ีมางานเพื่อคัดแยกขยะตามจุดแยกขยะ 
๒. ตรวจตราการท้ิงขยะภายในมหาวิทยาลัย 
๓. ดูแลจุดรับบริจาคของขวัญแสดงความยินดีท่ีไม่ต้องการน ากลับ  

โดยศูนย์อาสาสมัครฯ จะจัดหาท่ีพักแก่ผู้ท่ีมีความต้องการ รวมถึงสวัสดิการและยานพาหนะระหว่างท่ีพัก
กับสถานท่ีจัดงานรับปริญญา 
ระยะเวลากิจกรรม วันท่ี ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
การพักค้างคืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พักค้างแรมท่ีศูนย์กีฬาทางน้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะพักในช่วงวันท่ี ๖, ๗ และ ๘ 
เมษายน ๒๕๖๒ (จนถึงเช้าของวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒) โดยจะมีรถบริการรับส่งระหว่างท่ีพัก – มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
สิ่งของที่ต้องเตรียมในการพักค้างคืน 

- เส้ือคอปกสีกรมท่า (วันท่ี ๗ เม.ย. ๖๒), สีเหลือง (วันท่ี ๘ เม.ย. ๖๒)                 
- กางเกงสุภาพขายาว (ห้ามขาด)  
- รองเท้าหุ้มส้น ผ้าถุงอาบน้ า(ส าหรับผู้หญิง) และ ผ้าขาวม้า (ส าหรับผู้ชาย) ยาประจ าตัว กระบอกน้ าด่ืม 

และของใช้ส่วนตัว 
- อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ปลอกแขน ครีมกันแดด 

 
หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลตอบรับโครงการ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ” ลงบน 
ใบตอบรับการเข้าค่ายเพือ่ท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา 

 
 

 
 
 

 


