
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการพจิารณาเพื่อคัดเลอืกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระดบัปรญิญาตรี โครงการรับนักเรยีนพลเมอืงจติอาสา ประจ าปีการศกึษา 2564 
รอบที ่2 โควตา (Quota) 

------------------------------------------------------------ 

ตามที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ด า เนินก ารรับสมัครคัด เลื อกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2564 
เมื่อวันที่ 5 – 18 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด าเนินการพิจารณาผลงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) จ านวน 111 คน 

ตามเอกสารแนบท้าย 1  โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการพิจารณา เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาฯ 

ตามเอกสารแนบท้าย 2 และใบตอบรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ตามเอกสารแนบท้าย 3 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการระบาดรุนแรงขึ้น

ในวงกว้าง ดังนั้นเพ่ือป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจาย ตลอดจนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จึงขอยกเลิกค่ายโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 

2564 ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้

ผ่านเฟสบุ๊คเพจชื่อ TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  เมษายน  2564 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดี 

9



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 1/8) 

รายช่ือผู<มีสิทธ์ิเข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข<าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 
ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปNการศึกษา 2564 

รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 
------------------------------------------------------------ 

ตามที ่มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร2 ได 5ดำเน ินการร ับสมัครค ัดเล ือกบุคคลเข 5าศ ึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปJการศึกษา 2564     
เม่ือวันท่ี 5 – 18 มีนาคม 2564 เรียบร5อยแล5ว น้ัน   

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2ได5ดำเนินการพิจารณาผลงานฯเสร็จเรียบร5อยแล5ว จึงขอประกาศรายช่ือ          
ผู5มีสิทธ์ิเข5ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข5าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 ดังน้ี  

คณะนิติศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3รังสิต) 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
1  นางสาว  ดลพร   นาคสวัสด์ิ   64030125963 
2  นางสาว  เณรัชฌา  วรานิชสกุล   64030119748 
3  นาย  เมธาสิทธ์ิ  กลอนค5างพลู   64030124106 
4  นางสาว  พัสวี   ริยาพันธ2   64030125532 
5  นาย  ธนเกียรติ  น5อยเหน่ือย   64030124195 
6  นาย  เจตนิพัทธ์ิ  บุญพรหม   64030123813 
7  นางสาว  ณิชารีย2   มีคุณ    64030124063 
8  นาย  ธนพงษ2   พุcมพวง    64030124188 
9  นางสาว  ภลดา   รอดคลองตัน  64030118699 
10  นางสาว  พิพากษา  เจริญจิตร  64030118333 
11  นาย  ธาวัน   ทวีกิจวาที  64030125591 
12  นางสาว  สุดาวรรณ  วรรณรัตน2  64030123867 
13  นาย  พีรพล   โสภา   64030124165 
14  นาย  ป{ญญา   ทองคำ   64030117890 
15  นางสาว  กนกนภัส อุดมโภชน2  64030118223 

  
คณะนิติศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3ลำปาง) 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
16  นาย  ทักษกร   รุcงพุด   64030121148 
17  นาย  รัฏชาติ   บัวบรรจง  64030123764 
18  นาย  ณัฐวัตร   ครองชนม2  64030123231 

 
 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 2/8) 

คณะพาณิชยศาสตร3และการบัญชี  
ประเภทวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปN) 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
19  นางสาว  มิเนีย   ดวง    64030122475 
20   นางสาว  สัตตบงกช   อารีรักษ2   64030119773 
21  นางสาว  ณีรนุช   พันธุมาศ   64030122599 
22   นางสาว  อโยธยา   ศรีสงค2    64030125456 
23  นางสาว  ศิรภัทรภรณ2  สายนาค   64030122555 
24   นางสาว  ณิชนันทน2  ศรวิไล    64030123502 
25   นางสาว  ลลิตา   เสง่ียมแก5ว   64030123667 
26   นาย   กฤษฎา   ภักดีทศพล   64030123481 
27  นางสาว  พิชญ2สินี  ภูมิประภาพงศ2   64030125110 

ประเภทวิชาการบริหาร  (บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปN) 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
28  นางสาว  รัชกร   พรมพิทักษ2   64030124550 
29   นางสาว  ชนิสรา   พยาบาล   64030124004 
30  นางสาว  ยสุตมา   หิรัญรัตน2   64030125454 
31  นางสาว  ณัฏฐพร  วิภาคาร   64030125528 
32  นางสาว  มนัสนันท2  โอคง    64030123519 
33  นาย   รัชชานนท2  ดวงดี    64030122738 
34   นาย   กิตติพจน2  แตรตุลาการ   64030124709 
35   นางสาว  ธัญญพัทธ2  เจียมใจงาม   64030124358 

 
คณะรัฐศาสตร3  
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
36  นางสาว  นัทธมน  ธรรมวงค2  64030123590 
37  นางสาว  อาริศา  ศรีษะสมุทร  64030123641 
38  นาย  ฮานาฟJ  ยาตี   64030124928 

สาขาวิชาการระหว[างประเทศ 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
39  นางสาว  วรรธน2วรี ไชยมงคล  64030122223 
40  นาย  เกียรติพงศ2 ด5วงแก5ว   64030123996 
41  นาย  จตุภัทร  สุวรรณโณ  64030124708 
42  นางสาว  แสนขวัญ กอรี   64030125643 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 3/8) 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
43  นาย   อภิสิทธ์ิ   หัสดี   64030123630 
44   นาย  พัทธดนย2 จันทร2ฝาง  64030124070 
45  นางสาว  วรินทร2ธร ธนินทร2ไชยพร  64030124996 

 
คณะเศรษฐศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
46  นาย  ชาคริต  เตะปูยู   64030122507 
47  นาย  ณัฐกานต2 มณีพันธ2   64030122194 
48  นางสาว  เกศกนก  เพ่ิมพูน   64030126034 

   
คณะสังคมสงเคราะห3ศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3รังสิต)  

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
 49  นางสาว  พัชราภา  ลาวตุม   64030124369 
 50  นางสาว  โรสนาณี  เบ็นราโสย  64030121419 
 51  นางสาว  วิศัลยา  คำเวียงสา  64030121320 
 
คณะสังคมสงเคราะห3ศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3ลำปาง) 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
 
คณะศิลปศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
52  นาย  ศุภวุฒิ  แพรcแสงเอ่ียม  64030122401 
53  นางสาว  ศุภนุช  สุขมะณี   64030124623 
54  นางสาว  กานต2ธิดา คงภักดี   64030124177 
55  นางสาว  กฤษณา  การดำริห2  64030122122 
56  นางสาว  ณฤทัย  เสนียุทธ2   64030125636 
57  นางสาว  ชลธิชา  ทวีสุข   64030124196 
58  นางสาว  นิชนันท2  กาญจนภูมิ  64030125649 

 
คณะวารสารศาสตร3และส่ือสารมวลชน 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
59   นางสาว  กานติมา  ปริธรรมมัง  64030124096 
60  นาย  นภดล  คะภะสุวรรณ2  64030120409 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 4/8) 

61  นางสาว  แพรพิไล  เนตรงาม  64030124347 
62  นางสาว  พิมพ2ชนก เฮงกัญจน2รัตน2  64030122343 
63  นางสาว  ปนัดดา  ศึกนอก   64030118260 
64  นางสาว  ศาตนันท2 แววสีงาม  64030123679 

 65  นางสาว  สุจิณณา  โฆษิตคณิน  64030124694 
 66  นางสาว  อมรรัตน2  โรจน2ปทุม  64030123610 
 67  นางสาว  ฑิตยา  ทศมาศวรกุล  64030123007 
 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
68  นางสาว  อัปสร  โพธ์ิศรี   64030125725 
 
 

คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี (ศึกษาท่ีศูนย3รังสิต) 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 

 69  นางสาว  กัลยวรรธน2 เฉลิมไทย  64030122633 
70  นาย  ศุภกร  เเสงอรุณ  64030125531 
71  นาย  ธีรภัทร2  ล่ันซ5าย   64030124367 
72  นางสาว  ชญานิน  แสงเทศ   64030123853 
73  นาย  ธนวัฒน2  ทองเงิน   64030123763 

74  นางสาว  นัทธ2พัชร2 สกุลสินเพ็ชร  64030120454 

 
คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี (ศึกษาท่ีศูนย3ลำปาง) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร3 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
      
คณะวิศวกรรมศาสตร3 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟbา 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
75  นาย  สุทัศน2พงศ2 ย้ิมแย5ม   64030124525 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
 
 
 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 5/8) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
76  นาย  ณัฐยศ  ตุ5มทอง   64030125620 
77  นางสาว  หทัยชนก เอียดจุ5ย   64030124362 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร3 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
78  นางสาว  พลอยสวย อ5นชาวนา  64030125754 

 
คณะแพทยศาสตร3 (หลักสูตรการแพทย3แผนไทยประยุกต3) 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
 
คณะสหเวชศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
79  นาย  ธนโชติ  เลิศเสม   64030117773 

 80  นาย  ธีรวัช  ภูแซมศรี  64030122237 
 81  นางสาว  กนกกร  ทองใหมc   64030125261 

82  นางสาว  พัณณิตา  สุธรรมราษฎร2  64030124169 
 83  นางสาว  พรไพลิน ปานแก5ว  64030123586 

84  นางสาว  อารีรัตน2  จันทร2วรรณ  64030120504 
 
คณะพยาบาลศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
 85  นางสาว  อธิติยา  ศรพิชัย   64030124636 
 86  นางสาว  อัญชิสา  ศรีรัตนาล้ิมวงศ2  64030124299 
 87  นางสาว  ภัคจิรา  พรหมดวง  64030122888 
 88  นางสาว  สมฤดี  สุมลตรี   64030118147 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 6/8) 

คณะศิลปกรรมศาสตร3 
สาขาวิชาการละคอน 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
89  นางสาว  ปุนชญา  บุญเจริญ  64030123974 

 90  นางสาว  ณัฏฐริณีย2 ฝุwนทอง   64030124222 
91  นางสาว  ณิชาพร  ชัยศิริวิเรนทร2  64030123370 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ3  
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
92  นาย  ณรงค2ศักด์ิ ปทุมสูตร  64030124551 

 
คณะสถาปdตยกรรมศาสตร3และการผังเมือง 
สาขาวิชาสถาปdตยกรรม 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
93  นางสาว  ณัฐสุดา  บุราณ   64030123569 

สาขาวิชาสถาปdตยกรรมเพ่ือการพัฒนาสังหาริมทรัพย3 
ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
94  นาย  ปวริศร  ฉันท2ทอง  64030124393 

สาขาวิชาสถาปdตยกรรมภายใน 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

สาขาวิชาการผังเมือง 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

สาขาวิชาภูมิสถาปdตยกรรม 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3รังสิต) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
95  นางสาว  วาสนา  คะวะดี   64030123567 

 96  นางสาว  นันธิชา  เปล่ียนประเสริฐ  64030123338 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล<อม 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
สาขาวิชาการสร<างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
97  นางสาว  ศศิชา  หอมจันทร2  64030125533 
98  นางสาว  วรนุช  เสมาทอง  64030124966 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 7/8) 

คณะสาธารณสุขศาสตร3 (ศึกษาท่ีศูนย3ลำปาง) 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
สาขาอนามัยส่ิงแวดล<อม 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
สาขาอนามัยชุมชน 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร 
99  นางสาว  ซารีฟะห2 อาลีซู   64030125662 

 
คณะเภสัชศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
100  นางสาว  ไซนับ  เจkะเลาะ   64030119350 

 101  นางสาว  ธนภรณ2  กำเนิดกาญจน2  64030118462 
102  นาย  นภสินธุ2  แสนบุญศิริ  64030120424 

 103  นางสาว  ปาลิน  รัศมีชัมภล  64030123657 
104  นางสาว  นงนภัส  เหรียญจิโรจน2  64030120938 

 
คณะวิทยาการเรียนรู<และศึกษาศาสตร3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
105  นาย  ธราทิป  ลัพธ2เลิศกิจ  64030123981 

 106  นางสาว  ปณิษฐา  พวงคำ   6403012726 

 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
 

วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาท่ีท[าพระจันทร3) 
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร<างสรรค3 (โครงการพิเศษ) 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
107   นางสาว  จิรัชญา  ไชยสาร   64030124998 
108  นาย  พีรศีล  ย่ิงยง   64030124512 
109  นางสาว  อรปภา  สุรางค2พิมล           64030123892 

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 

สาขานวัตกรรมและแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 
ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 



 
เอกสารแนบท-าย 1 (หน-า 8/8) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาท่ีท[าพระจันทร3) 
สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร3 (โครงการพิเศษ) 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
 110  นางสาว  วรวลัญช2 สุมนารุจิรางค2  64030124738 
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาท่ีศูนย3ลำปาง) 
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร3 

ไมcมีผู5ผcานการคัดเลือก 
 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร3 ปfวย อ๊ึงภากรณ3 

ลำดับ  คำนำหน5า ช่ือ  นามสกุล  เลขท่ีใบสมัคร  
111  นางสาว  ธัญญพัทธ2 เจียมศรีมงคล  64030124683 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
เอกสารแนบท-าย 2 (หน-า 1/1) 

การยืนยันสิทธ์ิเข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข<าศึกษา 

ผู5มีสิทธิ์เข5ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข5าศึกษา ต5องกรอกข5อมูลและอัปโหลดเอกสาร (ตามแบบฟอร2ม
เอกสารแนบท-าย 3) เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 (ก[อนเวลา 18.00 น.) มาที่แบบฟอร2ม
ออนไลน2 : https://forms.gle/JDpuQnxWPDj6DpnC6 

 
 

  

 

 

กรณีผู5มีสิทธิ์เข5ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข5าศึกษา ไม[ส[ง หรือ ส[งใบตอบรับฯ เพื่อยืนยันสิทธ์ิ            
เกินระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือว[า “สละสิทธ์ิ” 
 
การพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข<าศึกษาโดยคณะกรรมการ  

 การพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข5าศึกษาโดยคณะกรรมการ แบcงการคัดเลือกเปÑน 2 สcวน ดังน้ี 

ส[วนที ่ 1 ดำเนินการคัดเลือกด5วยการทดสอบผcานระบบออนไลน2 ในวันพฤหัสบดีที ่ 22 เมษายน 2564             
ทั้งน้ีทางคณะกรรมการคัดเลือกจะแจ5งรายละเอียดในการคัดเลือกสcวนที่ 1 ให5ทราบ หลังจากทcานได5สcงใบตอบรับ
ยืนยันสิทธ์ิผcานแบบฟอร2มออนไลน2ดังกลcาวเรียบร5อยแล5ว 

ส[วนที่ 2 ดำเนินการคัดเลือกผcานระบบออนไลน2โดยวิธีการ VDO Call ในระหวcางวันเสาร3ท่ี 24 และวันอาทิตย3   
ท่ี 25 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดของวันและเวลาในการคัดเลือก ดังน้ี 
 การดำเนินการคัดเลือกผcานระบบออนไลน2โดยวิธีการ VDO Call ในสcวนทัศนคติด5านพลเมืองจิตอาสา 
และความพร5อมทางวิชาการ  

วันเสาร2 ท่ี 24 เมษายน 2564  เวลา 13.30 – 17.30 น. 
วันอาทิตย2 ท่ี 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะแจ5งรายละเอียด (เพิ่มเติม) ในการคัดเลือกสcวนที่ 2 ให5ทราบ หลังจากทcานได5สcง
ใบตอบรับยืนยันสิทธ์ิผcานแบบฟอร2มออนไลน2ดังกลcาวเรียบร5อยแล5ว 

หากผู 5ยืนยันสิทธ์ิไม[สามารถเข<ารับการพิจารณาโดยคณะกรรมการในส[วนที่ 1 และส[วนที่ 2 ได<       
ตามวันและเวลาที่กำหนดไว< จะถือว[า “สละสิทธ์ิ” เข5ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข5าศึกษาตามโครงการ       
รับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข5าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 ประจำปJการศึกษา 2564 ทันที 
 



 
เอกสารแนบท-าย 3 (หน-า 1/2) 

 
 

           
 

ใบตอบรับผู<มีสิทธ์ิเข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข<าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 
ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปNการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------- 
ช่ือ(นาย/นางสาว)..................................................................นามสกุล............................................................... 
ลำดับท่ีตามประกาศ.................................คณะ................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท3 (มือถือ)................................................... E-mail................................................................ 
ช่ือผู<ปกครอง.....................................................................หมายเลขโทรศัพท3ผู<ปกครอง.................................... 

 
มีความประสงค3เข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข<าศึกษา 

ขอ “สละสิทธ์ิ” เข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข<าศึกษา 
 

กรณีมีความประสงค3เข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกเข<าศึกษา โปรดระบุดังน้ี  
ช่ือเล[น : .................................................. Facebook : .........................................................  
LINE ID : .................................................................................. 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู<มีสิทธ์ิเข<ารับการพิจารณา 
              (...................................................................) 
                วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ  

- ผู>มีสิทธิ์ฯ ยืนยันและมีความประสงค6เข>ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข>าศึกษาฯ ให>ระบุข>อมูลตามเอกสารแนบท>าย 3 
ทั้ง 2 หน>า หากผู>มีสิทธิ์ฯ ไม8ยืนยันเข>ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข>าศึกษาฯ ให>ระบุข>อมูลตามเอกสารแนบท>าย 3 ในหน>าที่ 1 
เทgานั้น เพื่อขอ“สละสิทธิ”์ เข>ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข>าศึกษาฯ 

- ให>ผู >มีสิทธิ ์ฯ สgงใบตอบรับยืนยันเข>ารับการพิจารณาเพื ่อคัดเลือกเข>าศึกษาดังกลgาวฯ มาที่แบบฟอรlมออนไลนl 
https://forms.gle/JDpuQnxWPDj6DpnC6 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 (ก8อนเวลา 18.00 น.) และจะได>รับอีเมล
ยืนยันการสgงแบบฟอรlมกลับ  
 - กรณีทgานไมgตอบรับภายในวันและเวลาข>างต>น หรือ กรณีที่ทgานไมgสามารถเข>ารgวมการพิจารณาคัดเลือกได>ตามวันและ
เวลา   ที่กำหนดจะถือว8าสละสิทธิ ์

- หากมีข >อสงส ัยสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิมได >ท ี ่  โทร.02-564-4440 ต gอ 1273 / 1492 หร ือ เฟสบุ wคเพจ                   
ชื่อ TU Volunteer :: เครือขgายธรรมศาสตรlอาสา 

 
 

 



 
เอกสารแนบท-าย 3 (หน-า 2/2) 
สำหรับผู)ยืนยันและมีความประสงค7 

เข)ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข)าศึกษาฯ 
 

 
           
 

ใบตอบรับผู<มีสิทธ์ิเข<ารับการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข<าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 
ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปNการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------- 
(1) เหตุผลท่ีสมัครเข<ารับการคัดเลือกเข<าศึกษาตามโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข<าศึกษา        

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 ประจำปNการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) เหตุผลท่ีเลือกคณะ / สาขาวิชาซ่ึงได<สมัครมาเพ่ือเข<ารับการคัดเลือกเข<าศึกษาฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ ขอให>ผู>มีสทิธิ์ฯ ระบุเหตุผลสำหรับคำถามข>างต>นไมgเกินจำนวนบรรทัดที่กำหนดไว> 

 
 
 
 
 

QR CODE แบบฟอรlมออนไลนlเพื่อกรอกข>อมูลและอัปโหลดเอกสาร 
ใบตอบรับยืนยันสิทธิ์เข>ารับการพิจารณาคัดเลือกเข>าศึกษา 




