ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ 2
…………………………………………….
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ 2
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนบท้ายประกาศนี้
หลักสูตร
จานวนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ (คน)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
33
การผังเมืองมหาบัณฑิต
9
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9
สาหรับผู้สมัครที่สมัครสอบโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการสมัครสอบ ซึ่งกาหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ 2 แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ ให้ติดต่อ ที่
อีเมล tds.graduate@gmail.com ได้ตั้ง แต่บัด นี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หากพ้นกาหนด มหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จะถือว่าไม่ได้สมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
(เป็นผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้องทาการสอบข้อเขียน)
ลาดับ
1.
2.
3.

เลขที่ใบสมัคร
0125630111
0125630113
0125630114

ชื่อ-สกุล
นายตุลาการ ขวัญอ่อน
นายสิรวิชญ์ ยอดกลกิจ
นางสาวสิตาวีร์ ลิ้มวิไล

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลา ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
วิชาที่สอบ
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน)
ลาดับ
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
1
0125630064 นางสาวอัญมณี โมรา
2
0125630066 นางสาวสรัลชนา ทิพย์แสง
3
0125630067 นางสาวชุติมณฑน์ กิตติชนม์ธวัช
4
0125630068 นายภคิน ถานะภิรมย์
5
0125630070 นายภัทรพล โกศัยพลกุล
6
0125630074 นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน
7
0125630075 นายเต็มภูมิ ศรีรัง
8
0125630080 นางสาวปาณิสรา กุลจิตติไผท
9
0125630081 นายกานต์ ศรีเลิศรส
10
0125630082 นายภุชงค์ ล่าสัน

ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เลขที่ใบสมัคร
0125630083
0125630085
0125630086
0125630088
0125630089
0125630090
0125630091
0125630093
0125630094
0125630095
0125630096
0125630097
0125630100
0125630102
0125630104
0125630106
0125630109
0125630110
0125630112
0125630116

ชื่อ - สกุล
นายณัฐชนน พิมพศักดิ์
นางสาวนางสาว ณัฐธยาน์ จาปาทอง
นายพุทธากร พงษ์วฒ
ุ ิธรรม
นางสาวพริมา พกุลานนท์
นายธิติ ช่วยทอง
นางสาวกัณฑพร ธัญญรัตนาวงษ์
นายธนวิทย์ ลิขิตวรศักดิ์
นายภราดร สุวรรณสาร
นางสาวจิดาภา กาญจนศุภวงศ์
นายภาสวิชญ์ ยอดพยุง
นายรหัท รวิชวกรณ์
นางสาวกะรัต สุรกิจบวร
นางสาวรติมา ประภาสวัสดิ์
นางสาวนิรชา ยิ้มประเสริฐ
นางสาวนันทิชา จิวรรจนะโรดม
นายธนะสิทธิ์ พิพฒ
ั น์วระกุล
นางสาวนิรชรา เกษวงศ์
นายทินภัทร พงษ์พรรฤก
นางสาวมินตรา ทิพย์ทิมาพันธ์
นายธนกฤต สิงห์ดวง

สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
หมายเหตุ
1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครสอบเท่านั้น
หากพบว่าผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไ ม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้
2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ลาดับ
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
1.
0225630057 นางสาวกนกวรรณ อินทรีย์
2.
0225630068 นางสาวเพทาย เกษร
3.
0225630071 นางสาวพรรณกาญจน์ โพธิ์สุยะ
4.
0225630074 นางสาวสุพรรณสา ฉิมพาลี
5.
0225630075 นายสรวิศ เกียรติภัทราภรณ์
6.
0225630076 นางสาวพิรุฬน์พร แซ่อึ้ง
7.
0225630083 นางสาวนัทฤทัย โรจน์กนก
8.
0225630086 นางสาวภัทรพร กูลประสูตร์
9.
0225630087 นางสาวพรพรรณ ภูวดลไพโรจน์
วัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลา ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น.
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
วิชาที่สอบ
ความรู้และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
หมายเหตุ
1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครสอบเท่านั้น
หากพบว่าผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไ ม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้
2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ลาดับ
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
1.
0325630102
ว่าที่ร้อยตรีพีรภัทร วัสแสง
2.
0325630104
นางสาวณัฐฏพิม มีศรี
3.
0125630115
นางสาวปัญจรัตน์ คนการ
4.
0325630110
นางสาวจิดาภา กาญจนศุภวงศ์
5.
0325630116
นายอภิเดช จันทร์ทีกูล
6.
0325630117
นางสาวรุ้งทราย จันทร์มา
7.
0325630118
นายหทัยพัชร์ จิรธนพินท์
8.
0325630119
นางสาวภัชราพร ปิ่นทอง
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนละสอบสัมภษณ์ตามวัน-เวลา ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
วิชาที่สอบ
หมวดความรู้พื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ
หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หมวดความรู้พื้นฐานในการทาวิจัยและความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
หมวดความรู้พื้นฐานด้านการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์
หมวดความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน)
ลาดับ
1.

เลขที่ใบสมัคร
0325630105

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุชาดา วงษ์ประเสริฐดี

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ
หมายเหตุ
1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเท่านั้น
หากพบว่าผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้
2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก

