ข้อปฏบิัตสิาหรบัผู้ไดร้บัการสอบสมัภาษณ์
1. โครงการฯ จะส่ง Link Google Form ให้กับผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ใน
ระบบรับสมัคร หากผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ Email จากโครงการฯ ภายในเวลาที่ กาหนด ขอให้แจ้ง
ให้โครงการฯ ทราบทาง Email: tuadmissions.in@gmail.com ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน
2564 หากพ้นกาหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings ในวันที่ 21-26 เมษายน 2564 โดยจะแจ้ง
รายละเอียดใน Group Line ของแต่ละกลุ่มให้ทราบในวันที่ 16 เมษายน 2564
2. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์กดเข้าร่วม Group Line ตามจังหวัดของโรงเรียนของผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์
โดย Scan QR code ที่โครงการฯ ส่งให้ ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัคร และตั้งชื่อ Line
ด้วยชื่อและนามสกุลภาษาไทย
3. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามกาหนดการใน
ประกาศข้ า งต้ น หากโครงการฯ ไม่ ไ ด้ ร ั บ ตอบกลั บ ทาง Google Form ภายในเวลาที ่ ก าหนด จะถื อ ว่ า
ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามวันและเวลาที่กาหนด และไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติทแี่นบในประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ประจาปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ลาดับ คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
คณะที่สมัคร
1 นางสาว พรทิพย์ บุญสว่าง
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
2 นางสาว พรรณวง วงค์ทองดี
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
3 นางสาว แพรพลอย เจริญวรเกียรติ คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
4 นางสาว สุชานาถ ยังยิ้ม
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
5 นางสาว ชยาภรณ์ สันติสุขโพธา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
6 นางสาว อลีนา
มุ่งดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
7 นางสาว กนกวรรณ ปล้องอ้วน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
8 นางสาว จันจิรา
กันสา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
9 นาย
ธีรพงศ์
บุญปลอด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต
10 นางสาว พิชญา
สังครัตน์
คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
11 นางสาว ภารุจา
โต้เศรษฐี
คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
12 นางสาว เรืองริน
รัตนธนาฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
13 นางสาว ขวัญฤทัย พินิดดี
คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
14 นางสาว ชนิฎา
ประมาณ
คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
15 นางสาว ชนิสรา
เพิ่มมงคล
คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
16 นางสาว พาณิภัค รัตนมงคล
คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
17 นาย
กฤตนันท์ มีสมบูรณ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
18 นางสาว ชลธิชา
พันธุชิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
19 นางสาว กัญญาภัค งามสอาด
คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
20 นางสาว นัทธมน ศิริมงคล
คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
21 นางสาว บุณยานุช เลาะผู้ดี
คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
22 นางสาว หนึ่งหทัย แซ่เฮง
คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
23 นางสาว อรทัย
แย้มค้าม
คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
24 นาย
กรธัช
เที่ยงธรรม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
25 นางสาว กฤตยา
บุญรอด
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
26 นางสาว พิชยาพร นาคเอี่ยม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - วารสารศาสตรบัณฑิต
27 นางสาว ณัฐฐิญา ศตวงศ์รัตน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
28 นางสาว จิราภรณ์ เสมาศักดิ์สิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
29 นางสาว ญาณิศา โพธิสมภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
30 นาย
วิชิต
ภูครองทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
31 นาย
รัชพล
เยี่ยมกระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
32 นางสาว มาตา
เด็ดดวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
33 นางสาว พรนภา
ชีรวรรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
34 นางสาว ณัชชา
ภมรมานพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
35 นาย
โสรส
ไตรพิทักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หน ้าที่ 1 จาก 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ประจาปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ลาดับ คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
คณะที่สมัคร
36 นางสาว นฤมล
แซ่เบ๊
คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
37 นางสาว รินรดา
อินธิเดช
คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
38 นาย
ชุติมันต์ ตะเวที
คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
39 นางสาว เมตตา
คงสมโอษฐ์
คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
40 นางสาว นัสจรี
มาลัยเรือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ) (แฟชั่น)
41 นางสาว ไพลิน
มุขเสือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ) (แฟชั่น)
42 นางสาว ชินานาฏ ทานงาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)
43 นางสาว ทิษฏยา เส้งโสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
44 นางสาว ณัฐฐินันท์ ขอบโคกกรวด คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

หน ้าที่ 2 จาก 2

