
 
  

 
 

ประกาศฝ่ายการนักศึกษา 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือส ารองผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกฯ 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  

บัดนี้ เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าค่ายคัดเลือกฯ ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอ
ประกาศรายชื่อส ารองผู้ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกฯ ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
1 นางสาว พิมพ์มณี แสงอรุณ 2626932 
2 นาย ฉลองลาภ วะนา 2626628 

 
  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
สาขาการละคอน 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
3 นาย วริศ สมิทธิ์นราเศรษฐ์ 2626932 

 
 

วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 
 
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
4 นาย ดุษฎี ถิรธนกุล 2626652 

 
 
 
 
 
 



การเข้าค่ายคัดเลือกฯ 
 วันเข้าค่ายฯ : วันที่ 5 – 6 เมษายน 2562 
 วันและเวลารายงานตัว : วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
 สถานที่ลงทะเบียน : อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC3) ชั้น ๑ ฝั่งทิศตะวันออก 
 สถานที่เข้าค่าย : อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC3) 
 การตอบรับการเข้าค่าย : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดังกล่าวฯ ต้องกรอกข้อมูลและส่งใบตอบรับการเข้า

ค่ายคัดเลือกฯ ตามแนบท้ายประกาศ มาท่ีอีเมล์ registertuvc@gmail.com                                  
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 (เวลา 16.00 น.) *ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฯ สามารถถ่ายรูป
ภาพหรือสแกนเอกสารใบตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกดังกล่าวฯ ได ้

   กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดังกล่าวฯ ไม่ส่งหรือ ส่งใบตอบรับฯ เกินระยะเวลาที่ก าหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 เงื่อนไขการเข้าค่ายคัดเลือกฯ 
  หากผู้ตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกฯ มาเข้าค่ายไม่ครบตามวันและกิจกรรมที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การ

เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ในโครงการฯ ดังกล่าวทันที 
            

ประกาศ    ณ      วันที่   2 เมษายน พ.ศ.2562 
 

 

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล) 
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ใบตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกฯ 

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ(นาย/นางสาว)..................................................................นามสกุล............................................................... 
ล าดับที่ตามประกาศ.................................คณะ................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)................................................... E-mail................................................................ 
ชื่อผู้ปกครอง.....................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 

มีความประสงค์เข้าค่ายเพื่อท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา ในวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๒                            
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
 
ขอสละสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกฯ 
 

กรณีมีความประสงค์เข้าค่ายคัดเลือกฯ โปรดระบดุังนี้ 
ชื่อเล่น....................................................Facebook................................................................................... 
มีความประสงค์รับประทานอาหาร 
  อาหารทั่วไป      อาหารมังสวิรัติ     อาหารอิสลาม 
แพ้อาหาร (โปรดระบ)ุ............................................. 
โรคประจ าตัว/อาการแพ้อ่ืน ๆ ....................................... 
 

 ลงชื่อ...................................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 
       (...................................................................) 
        วันที่..............เดือน................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมายเหต ุ ให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ส่งใบตอบรับการเข้าค่ายคัดเลือกดังกล่าวฯ มาที่อีเมล์ registertuvc@gmail.com 
 ภายในวันที่ 3 เมษายน  ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา 16.๐๐ น.) และจะได้รับการตอบกลับอีเมล์จากมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๑ วัน 
 - กรณีท่านไม่ตอบรับภายในวัน/เวลาข้างต้น หรือ กรณีที่ท่านเข้ารว่มกิจกรรมในค่ายฯไม่ครบตามวันที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ ์
 - ผู้เข้าค่ายฯจะต้องมาลงทะเบียนทีอ่าคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ๓ ชั้น ๑ ฝั่งทศิตะวันออก เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเริ่ม  
   วันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้น ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑7.0๐ น. ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ๓ 
 - สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่ายพักแรม ๒ วัน ๑ คืน ได้แก ่ชุดสุภาพส าหรับท ากิจกรรม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น 
   (ไม่จ าเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน) ผ้าถุงอาบน้ า (ส าหรับ ยาประจ าตัว กระบอกน้ าด่ืม และของใช้ส่วนตัว 
 - หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ โทร.๐๒ - ๕๖๔ - ๔๔๔๐ - ๗๙ ต่อ ๑๒๗๓ / 1279 และ ๐๒ - ๕๖๔ – ๒๙๒๓ 

 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการอาสาสมัคร ในโครงการ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ” 
                             วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖2 เพื่อร่วมในการคัดแยกขยะในงานรับปริญญา (*รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 

สนใจเข้าร่วม  วันที่ ๗ เม.ย.62   วันที่ ๘ เม.ย.62            ไม่สนใจเข้าร่วม  เนื่องจาก.......................... 
และ  ต้องการที่พัก   ไม่ต้องการที่พัก                     .           ..................................................................

กิจกรรมนี้คืองานอาสาสมัคร ผู้ไมเ่ข้าร่วมจะไม่เสียคะแนนใด ๆ ในการคัดเลือก ฯ 

แผนที่การเข้าค่ายคัดเลือกฯ 
 



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

ตามที่ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการในการเปิดรับอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลือในโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์เพ่ือ
ลดปริมาณขยะในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ผ่านการลดการใช้ขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แยกขยะเพ่ือน า
ขยะไปรีไซเคิล และรับบริจาคของแสดงความยินดีที่ไม่ต้องการน ากลับ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดในวันที่ ๗ 
- ๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจะเปิดรับอาสาสมัครเพ่ือท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ความรู้กับผู้ที่มางานเพ่ือคัดแยกขยะตามจุดแยกขยะ 
๒. ตรวจตราการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัย 
๓. ดูแลจุดรับบริจาคของขวัญแสดงความยินดีที่ไม่ต้องการน ากลับ  

โดยศูนย์อาสาสมัครฯ จะจัดหาที่พักแก่ผู้ที่มีความต้องการ รวมถึงสวัสดิการและยานพาหนะระหว่างที่
พักกับสถานที่จัดงานรับปริญญา 
ระยะเวลากิจกรรม วันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
การพักค้างคืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พักค้างแรมที่ศูนย์กีฬาทางน้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะพักในช่วงวันที่ ๖, ๗ และ 
๘ เมษายน ๒๕๖๒ (จนถึงเช้าของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒) โดยจะมีรถบริการรับส่งระหว่างที่พัก – 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
สิ่งของท่ีต้องเตรียมในการพักค้างคืน 

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

ดื่ม และของใช้ส่วนตัว 
- อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ปลอกแขน ครีมกันแดด 

 
หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลตอบรับโครงการ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญาปลอดขยะ” ลงบน 
ใบตอบรับการเข้าค่ายเพื่อท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา 

 
 

 
 
 

 
 


