
ประกาศฝ่ายการนักศึกษา 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

------------------------------------------------------------ 
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ด า เนินการรับสมัครคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  โ ครงการรั บนัก เ รี ยนพลเมื องจิตอาสา เข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการพิจารณาผลงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 
โควตา (Quota) จ านวน 183 คน ตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คัด เลื อก เข้ าศึ กษา  ตาม เอกสารแนบท้ าย  2  และใบตอบรับผู้ มี สิ ทธิ์ สั มภาษณ์บุ คคล เข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  โ ครงการรั บนั ก เ รี ยนพล เมื องจิ ตอาสา เข้ าศึ กษา ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้าย 3 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงในวง
กว้างข้ึน ดังนั้นเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจาย ตลอดจนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนผู้
มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บการคั ด เ ลื อก  จึ ง ขอยก เลิ กค่ า ย โ คร งการ รั บนั ก เ รี ยนพล เมื อ งจิ ตอาสา เ ข้ า ศึ กษา ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 4-6 เมษายน 2563 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับ
นักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 โควตา (Quota)] 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อทางหน้าเพจเฟสบุ๊คชื่อ TU 
Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  มีนาคม  2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจรญิลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
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เอกสารแนบท้าย 1 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

------------------------------------------------------------ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ด า เนินการรับสมัครคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  โ ครงการรั บนัก เ รี ยนพลเมื องจิตอาสา เข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการพิจารณาผลงานฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้  

คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
1 นางสาว กนกวรรณ ชินเชษฐ์ 63020121074 
2 นางสาว กานต์ธิดา จันทร์แก้ว 63020124253 
3 นางสาว จีรนันท์ จันทร์มาตร์ 63020124579 
4 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมคิด 63020121280 
5 นางสาว ณัฐณี ลีลาวรรณี 63020121994 
6 นางสาว ธนัชญา ค าประเสริฐ 63020124083 
7 นางสาว ธรนันท์ นาเมือง 63020125754 
8 นางสาว ปรารถนา ปัญญา 63020122789 
9 นาย ปิยวิทย์ หวังชูธรรม 63020124788 
10 นางสาว พัชราภรณ์ นาคอ้น 63020123191 
11 นางสาว แพรวพรรณ เอ่งฉ้วน 63020123135 
12 นางสาว ภัทราวดี ซิวชื่น 63020125049 
13 นาย ภาษิต นรัตถรักษา 63020124435 
14 นาย สราวุฒ ิ ข าวงษ์ 63020123862 
15 นางสาว อรชพร ชมกลาง 63020120504 

 
คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

16 นาย กิจจพัฒน์ รุ่งรัตน์ 63020125551  
17 นางสาว ธัญจิรา สัมมาชีพ 63020124664  
18 นางสาว พินท์สุดา กล่อมสกุล 63020123532  



คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 ประเภทวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

19 นางสาว กัญญาณัฐ เนียมแสง 63020123915  
20 นางสาว ณัชชา ทองภาพ 63020120903  
21 นางสาว บุษบา เพ็งโสภา 63020123290  
22 นาย รัชชานนท์ คังคะสุวรรณ 63020125122  
23 นางสาว สุรดา ก่อวุฒิกุลรังษี 63020122670  
24 นางสาว อทิตยา แจ้งน้อย 63020125453  

ประเภทวิชาการบริหาร  (บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

25 นางสาว เกณิกา วงษ์เปีย 63020125428  
26 นางสาว ณัฐชา เลนุกูล 63020123907  
27 นาย ณัฐธชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 63020125935  
28 นางสาว นนทยา วัฒนะธ ารงค์ 63020122750  
29 นางสาว นภัสสร จิตติวิไล 63020123194  
30 นางสาว พรสุดา อมรรังสีกุล 63020125322  
31 นางสาว ภัทรวรรณ พรมมี 63020123706  
32 นาย รณกฤต ปรีชาภัทรศิริ 63020124661  
33 นางสาว สุนิสา สนเส็ม 63020123834  

 
คณะรัฐศาสตร์  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
34 นาย ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ 63020124796 
35 นางสาว ปัณจารี เทียนชัย 63020123598 
36 นาย สฤตเมธ มากเเสง 63020124040 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

37 นาย คุณากร ตันติจินดา 63020123516  
38 นางสาว ปนัดดา ศึกนอก 63020120709  
39 นาย อิศเรส เตชะเจริญกิจ 63020122084  



สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

40 นางสาว กาญจนภัท เชิดเเสง 63020121096  
41 นางสาว ละไมมาด ดาราฤกษ์ 63020121983  
42 นางสาว วณิชญาพร เครือพันธ์ศักดิ์ 63020122676  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

43 นาย ณัฐวัฒน์ ตันติวิริยางกูร 63020122824  
44 นางสาว ธัญญาเรศ ตั๊นจรูญศรี 63020123856  
45 นาย นท ี สุมาลัย 63020123067  
46 นางสาว บุญญิตา รักสนาม 63020121424  
47 นางสาว ปิยภัสสร ์ ไวยาณรางกูร 63020122215  
48 นางสาว ปุณยาพร พรานนท์สถิตย์ 63020123107  
49 นางสาว พรปวีณ์ มะลิอ่อง 63020123705  
50 นางสาว ภัททิยา พนาภักดี 63020120590  
51 นางสาว วีนัสรา สมหวัง 63020124343  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

52 นางสาว เมธาพร จันโท 63020121984  
53 นาย กิตตินันท์ ทองน่วม 63020122660  
54 นางสาว จินตนา รอดหวัง 63020124626  
55 นางสาว ธนภร อินทร์มณี 63020121634  
56 นางสาว ภูริษา เพชรสวัสดิ์ 63020123775  
57 นางสาว อนันดา นนท์ชาลี 63020126043  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขทีใ่บสมัคร  

58 นางสาว ศิริญญา เรืองศรีจันทร์ 63020124909 



คณะศิลปศาสตร์ 

 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

59 นางสาว กมลวรรณ วีณะคุปต์ 63020121918  
60 นางสาว กันตา พวงมณี 63020123119  
61 นางสาว จามจุรี ลิม 63020122442  
62 นางสาว ฉัตราภรณ์ นูมหันต์ 63020123568  
63 นางสาว ณัฐณิชา จารง 63020120865  
64 นางสาว ณัฐธิดา จิตงามประเสริฐ 63020122611  
65 นาย ธนวัฒน ์ รัตนรัตน์ 63020126025  
66 นางสาว ธนสรณ์ เรอุไร 63020121618  
67 นางสาว นพรัตน์ ภูม ี 63020124903  
68 นางสาว นาเดีย บินอูมะ 63020123409  
69 นางสาว รุ่งรัตน์ แก้วยา 63020121774  
70 นางสาว วีรภัทรา ไตรรงค์ 63020124397  
71 นางสาว ศิวาพร นาคภักดี 63020125065  
72 นาย สหรัฐ บุตรบุญปั้น 63020121779  
73 นางสาว สายฝน พิทักษา 63020126285  
74 นางสาว สุทธินันท์ จันทมล 63020124812  
75 นางสาว สุนิสา สังด่านจาก 63020122523  
76 นาย อชิตพล กิมชัยวงศ์ 63020124884  
77 นาย อังกฤษ เนื่องบุญมา 63020122727  
78 นางสาว อาทิตยา สังขารี 63020123538  
79 นาย อานนท์ จงอักษร 63020123073  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
80 นาย กษิดิศ พรบัวพรรณ 63020121202 
81 นาย จตุพร สีนวล 63020121627 
82 นาย ชัพวิชญ์ เมืองสุข 63020125105 
83 นาย ฐิตินันต์ รัตนฐิตินันต์ 63020125033 
84 นางสาว ณัฏฐณิชา เอกอัจฉริยา 63020124378 
85 นาย ณัฐกัญช์ โจระสา 63020124241 
86 นางสาว วรัญญา พนาภาส 63020123155 
     



 
 
                  

 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

110 นางสาว เพชรรัตน์ แพงวงค์  63020124298 
111 นางสาว ภัทธิรา หมกทอง  63020124639 
112 นาย ภัทรพงษ์ ค าสองสี  63020125698 

    
87 นาย ศุภกร พรสิริภักดี 63020121313 
88 นางสาว อรนารี วัฒณะกูล 63020123270 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
89 นาย กานต์ พจนากนกกุล 63020123300 
90 นางสาว ประณยา ชุณหสุนทร 63020122559 

91 นางสาว พัชร์วิตรา พิชิตพงศ์ถาวร 63020123185 
92 นาย พีรภัทร พงษ์หาญพจน์ 63020125293 
93 นางสาว ศิรภัสสร จงส าราญ 63020124646 
94 นางสาว อารยา รุ่งวิไลศักดิ์ 63020123382 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

95 นางสาว กนิษฐา อุปจันทร์ 63020121716  
96 นางสาว กฤติยา ศรีทองสุข 63020123721  
97 นาย กันต์ธีภพ นอนา 63020125082  
98 นาย จักรทิพย์ ปุยอ๊อต 63020125592  
99 นางสาว จิรัชญา ดวงสถาพร 63020126282  
100 นางสาว ชิงชิง งามยอด 63020126286  
101 นางสาว ณัฐธยาน์ อ่วมถนอม 63020126121  
102 นางสาว ณัฐธิดา โพธิ์รอด 63020126273  
103 นางสาว ณัฐรดา บุ้งทอง 63020125289  
104 นางสาว ธนพร อนุเดชากุล 63020123678  
105 นาย ธีรภัทร์ แก้วหอม 63020126184  
106 นางสาว ปณิตา ปิยะพฤกษพรรณ 63020124676  
107 นางสาว ปริยากร โพธิ์ส าราญ 63020125512  
108 นาย พลพต ปูขาว 63020122561  
109 นางสาว พัชรมน ดิษฐวงศ์ 63020125395  



113 นาย ศุภณัฐ มะโนน้อม  63020126177 
114 นางสาว อรณัฐ พลเดชปริญญา  63020124633 
115 นางสาว อาทิตยา เยอเสาะ  63020126219 
116 นางสาว อารียา อาลี  63020122573 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

117 นางสาว อรณิชา กัณหา 63020124525  
118 นาย อภิชาตบุตร ทัศนาธร 63020123813  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

119 นางสาว เกศรินทร์ จันศักดา 63020125569  
120 นางสาว บัณทิตา กลิ่นหอมหวล 63020125431  
121 นางสาว สุธิตรา แสงพิจิตร 63020125541  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

122 นาย ฐิราชัย ทวีทรัพย์ 63020124466  
123 นางสาว ธีรนันท์ วงศ์สุริยา 63020122890  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

124 นาย ชัยสิทธิ ์ แซ่ตั้ง 63020124383  
125 นางสาว ภัทรสุดา ชื่นเกษม 63020125807  
126 นาย มาณพ อุค า 63020126198  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

127 นาย ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี 63020123411  

128 นาย ธัชชยุต เลิศศักดิ์พณิชย์ 63020124233  
129 นางสาว วิลัยพร พันธ์ธง 63020122564  

 



สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

 
คณะสหเวชศาสตร์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

135 นาย จิรัฏฐ ์ กลิ่นจงกล 63020124482  
136 นาย ณัฐวุฒิ แปงเงิน 63020121963  
137 นาย ธีรวัช ภูแซมศรี 63020121967  
138 นางสาว พัทธานันท์ สุนาวงค ์ 63020125039  
139 นางสาว เมธินุช ชูพิทักษ์สิน 63020124580  
140 นาย ศรัณย์พงศ์ ดิษฐ์กระจัน 63020124530  

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาการละคอน 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
147 นางสาว ญาราภรณ์ เชาวะวนิชย ์ 63020121746  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

130 นางสาว สวรินทร์ ภูวิลัย 63020125385  
131 นางสาว อารียา เจริญจิตร 63020124026  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  

132 นางสาว โชติรส วงศ์ศรี 63020125496  

133 นางสาว ฟิรดาว สุหลง 63020126074  
134 นางสาว ภูนภา ดีสุดจิต 63020123284  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
141 นางสาว จันทร์ทิวา ทิวะพล 63020124949  
142 นางสาว ชุติมา แก่นมั่น 63020123543  
143 นางสาว พัชรวรรณ เอมครุฑ 63020123626  
144 นาย วัชรินทร์ พุทธศรี 63020124635  
145 นางสาว ศศิชา ครุฑพูล 63020123509  
146 นาย ศุภวิชญ์ ทองสิงห์ 63020123837  



148 นางสาว ฟาติมา หนูทับ 63020124495 
149 นาย วีรภัทร วัฒนมงคล 63020125955 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
150 นางสาว ธัญพัตรา ทองนิ่ม 63020123306  

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
151 นางสาว ชนิสา ใจเครือ 63020122635  
152 นางสาว มนัสนันท์ สิริรัฐภาคย์ 63020122380  
153 นางสาว รสสุคนธ์ เหลืองประเสริฐ 63020125558  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
154 นางสาว นนชพร บัวเย็น 63020125492  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
155 นางสาว จริาลักษ์ ทาสันเทียะ 63020122942  
156 นางสาว ณัฐกมล วอนยอดพันธุ์ 63020123987  
157 นาย รณัท บูรณะบัญญัติ 63020124361  

สาขาวิชาการผังเมือง 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
158 นางสาว สุภาพร คูงามมาก 63020124459  

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
160 นางสาว ภูเพชร ไชชนะ 63020124797 
161 นางสาว สุภาพร อชิลลี่ 63020122499 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
159 นางสาว อภิญญา กลับส่ง 63020124857  



สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
162 นางสาว กชามาส ทองมี 63020125098 

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
163 นางสาว อรสา บุญพงษ์ 63020125861  

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

  
วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 

สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
172 นางสาว โชติมา ธนอัสนีกร 63020122395  
173 นางสาว ณัฐชนัน เปริญกุล 63020122984  
174 นางสาว นวพร รอดเนื่อง 63020125533  

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
164 นางสาว จิราพร วิวัฒน์วิทยา 63020121030  
165 นางสาว ชลดา เงินสมบัติ 63020123226  
166 นางสาว ดวงนภา เสมรสุวรรณ 63020126017  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
167 นางสาว เจนจิรา จันผง 63020125376  
168 นางสาว กนกกร วงศ์จุฑาวัฒน์ 63020125089  
169 นางสาว นันท์นภัส เผือกเกิด 63020125923  
170 นาย ฟิตรี ดือราโอะ 63020124374  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร 
171 นางสาว ธนัฏฐา สุวรรณ 63020125129 



 

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)(โครงการพิเศษ) 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
175 นางสาว อภิชญา ทับทิมแดง 63020124957  
176 นางสาว อริศรา บุญยงค์ 63020124809  

 
สาขานวัตกรรมและแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร  
177 นางสาว ญาณิศา เปี่ยมทิพย์มนัส 63020122535  

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขทีใ่บสมัคร  
178 นางสาว กรวรรณ คุ่ยไชยสงคราม 63020121843  
179 นาย กษิดิศ สงวนศักดิ์ 63020123220  
180 นางสาว ธิติกาญจน์ สิริปริยศักดิ์ 63020124981  
181 นาย พงศ์พัศ จิตรานุกิจ 63020124437  
182 นางสาว วิมลสิริ บ ารุงกูล 63020124409  
183 นางสาว สุกฤตา ผัดขัน 63020122997  



 

เอกสารแนบท้าย 2 

การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสาร (ตามแบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้าย 3) เพ่ือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2563 (ก่อนเวลา 18.00 น.) มาท่ีแบบฟอร์ม
ออนไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/1-amZpejHTjfkF3OQaJAqS31MJa-

PDlPtRwgTVtJhnrg/edit หรือ https://forms.gle/DsgFHCumycTwro138 

 
 กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ส่งหรือ ส่งใบตอบรับฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์” 

 ทั้งนี้หากมีผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาไม่ครบตามจ านวน ทางโครงการฯ             
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส ารองภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยคณะกรรมการ  

 การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยคณะกรรมการ แบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด าเนินการคัดเลือกด้วยการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ
คัดเลือกจะแจ้งรายละเอียดในการคัดเลือกส่วนที่ 1 ให้ทราบ หลังจากท่านได้ส่งใบตอบรับยืนยันสิทธิ์ผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนที่ 2 ด าเนินการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์โดยวิธีการ VDO Call ในระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2563 ตาม
รายละเอียดของวันและเวลาในการคัดเลือก  ดังนี้ 

คณะ วัน เวลา 

นิติศาสตร ์
(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

5 เมษายน 2563 09:00 – 17:00 น. 
6 เมษายน 2563 09:00 – 11:30 น. 

นิติศาสตร์  
(ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

6 เมษายน 2563 11:00 – 13:00 น. 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี  
(บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

5 เมษายน 2563 11:30 – 16:00 น. 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหาร 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 

6 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 



 คณะ วัน เวลา 
รัฐศาสตร์  
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

5 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 

เศรษฐศาสตร์ 5 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

6 เมษายน 2563 09:00 – 13:00 น. 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
(ศึกษาที่ศูนย์ล าปาง) 

6 เมษายน 2563 12:30 – 13:30 น. 

ศิลปศาสตร์ 
5 เมษายน 2563 09:00 – 17:00 น. 

6 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 เมษายน 2563 09:00 – 13:00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

5 เมษายน 2563 09:00 – 17:00 น. 
6 เมษายน 2563 09:00 – 16:00 น. 

วิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 เมษายน 2563 13:30 – 17:00 น. 

6 เมษายน 2563 09:00 – 15:30 น. 

แพทยศาสตร์ 
(หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

5 เมษายน 2563 09:00 – 11:30 น. 

สหเวชศาสตร์ 6 เมษายน 2563 09:00 – 13:00 น. 

พยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2563 09:00 – 13:00 น. 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
- สาขาการละคร 
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  

5 เมษายน 2563 09:00 – 12:00 น. 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
- สาขาวิชาการผังเมือง 
- สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

5 เมษายน 2563 11:00 – 17:00 น. 



 

 
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะแจ้งรายละเอียด (เพ่ิมเติม) ในการคัดเลือกส่วนที่ 2 ให้ทราบ หลังจาก

ท่านได้ส่งใบตอบรับยืนยันสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

หากผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาโดยคณะกรรมการในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้ ตาม 
วัน เวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่า “สละสิทธิ์” การเข้ารับการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทันที 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ วัน เวลา 

สาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

5 เมษายน 2563 11:00 – 13:30 น. 

เภสัชศาสตร์ 5 เมษายน 2563 09:00 – 11:30 น. 
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 5 เมษายน 2563 14:00 – 16:30 น. 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 6 เมษายน 2563 09:00 – 10:30 น. 
วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 
- สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 
- สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(โครงการพิเศษ) 
- สาขานวัตกรรมและแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

6 เมษายน 2563 10:00 – 13:30 น. 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 6 เมษายน 2563 09:00 – 13:00 น. 
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ใบตอบรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------- 

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

มีความประสงค์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา 

ขอ “สละสิทธิ์” เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา 
 
กรณีมีความประสงค์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา โปรดระบุดังนี้  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อเล่น : ............................................... Facebook : ......................................................... LINE ID : ............................................ 

ความพร้อมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือด าเนินการคัดเลือกด้วยการทดสอบผ่านระบบออนไลน ์

  สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้   ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ 

ความสะดวกในการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ด้วย VDO Call  

  สะดวก VDO Call    ไม่สะดวก VDO Call 

 
 ลงชื่อ...................................................................ผู้มสีิทธิ์สมัภาษณ์ 
       (...................................................................) 
        วันที.่.............เดือน...................พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ   
- ให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ส่งใบตอบรับยืนยันเขา้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาดังกล่าวฯ มาที่ https://docs.google.com/forms/d/1-

amZpejHTjfkF3OQaJAqS31MJaPDlPtRwgTVtJhnrg/edit หรือ https://forms.gle/DsgFHCumycTwro138 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2563 
(ก่อนเวลา 18.00 น.) และจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งแบบฟอร์มกลบั 
 - กรณีท่านไม่ตอบรับภายในวัน/เวลาข้างต้น หรือ ไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกได้ตาม วัน เวลา ที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

- หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-564-4440 ต่อ 1273 / 1279 และ 02-564-2923 

 
QR CODE แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสาร 

ใบตอบรับยืนยันสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 


