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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิส์อบขอ้เขยีนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประจําปีการศึกษา 2562 

……………………………………………. 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2562  

บัดนี้ การดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
หลักสูตร จํานวนผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน (คน)

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 18 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 26 

 
ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตน สําหรับ

ผู้สมัครที่สมัครสอบโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการสมัครสอบ ซึ่งกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจําปี
การศึกษา 2562 แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ ให้ติดต่อด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา 
ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์  02-986-
9605-6 ต่อ 3034 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น. หากพ้นกําหนด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่      31        พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 

( รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จกัรธรานนท์) 
ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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รายช่ือผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วนั เวลา และสถานที่สอบ  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0225620003 นางสาวณัฏฐิดา สืบสินสัจจวงศ์ 
2. 0225620004 นางสาวเบญญทิพย์ ดุมแก้ว 
3. 0225620005 นางสาวสิริมา อตุมะมุณีย ์
4. 0225620006 นายภาณวิชญ์ วิชญภาณ 
5. 0225620014 นางสาววัชรญีา  ดีสุพจน ์
6. 0225620015 นายพงศ์พันธุ์ โคตะวรรณ 
7. 0225620016 นางสาวพิมรําไพ เตชะวิจิตรา 
8. 0225620024 นางสาววิภารัตน์ แซ่ล้ี 
9. 0225620025 นางสาวสุภาวด ีสาตรา 
10. 0225620028 นางสาวธมนวรรณ จันทราพิชติ 
11. 0225620031 นางสาวภัคจิรา อเนกธนานนท ์
12. 0225620033 นางสาวมัลลิกา พันธุ์อินป้อ 
13. 0225620034 นางสาวสิริจิตร พานิช 
14. 0225620036 นางสาวณิชาภัทร พลายเพลิด 
15. 0225620037 นางสาวณัฐนันท์ วรรณะเดชะ 
16. 0225620038 นางสาวขวญัชนก ดีพัฒนะ 
17. 0225620039 นายญัฐวุฒิ บุตรคล้อ 
18. 0225620041 นางสาวสรารตัน์ ฉายพงษ ์

 

วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ให้ผู้มีรายชือ่ดังกล่าวข้างต้นเขา้สอบข้อเขียนตามวัน-เวลา ดังนี้ 
 

วันศุกร์ที่ 7 มิถนุายน 2562   ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง  
                     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

เวลา การสอบ ห้อง วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.00 น. สอบข้อเขียน ห้อง สถ. 401 ความรู้และความถนัดเกี่ยวกับ 
การผังเมือง 

10.30 น. เป็นตน้ไป สอบสัมภาษณ์ ห้อง TDS Studio 1  
หมายเหตุ    

1. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคร้ังนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากพบว่า ผู้สมัครที่
สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ 

2. ภายหลังการเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจํานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิก 
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รายช่ือผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วนั เวลา และสถานที่สอบ  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 
1. 0325620004 นางสาวพิมพร์พัฒน์ สวัสดิสาระ 
2. 0325620005 นางสาวปาริฉัตร  ตั้งธนกุลภักดี 
3. 0325620006 นางสาวจรยิา กล่ินจําปา 
4. 0325620007 นางสาวอรณุโรจน์  องอาจเชาว์เลิศ 
5. 0325620009 นางสาวมณฑมาศ สวัสดิ์ธนาคูณ 
6. 0325620010 นายอัฐชัย ศิรพิรรณเจรญิ 
7. 0325620011 นางสาวภัศศาราลักษณ์ สุขประเสริฐ 
8. 0325620016 นายพชร สุขแยม้ 
9. 0325620019 นางสาวพาลาภ สงวนสัจพงษ ์
10. 0325620023 นายอนุวัช  บุตรดา 
11. 0325620025 นางสาวอธิชา ปิลันธนดิลก 
12. 0325620026 นางสาววราลี ธมัวิสุทธิวรากร 
13. 0325620027 นางสาวรุจษิยา เตียตระกูล 
14. 0325620028 นางสาวภัทรมาส ศรีวิสุทธิกุล 
15. 0325620030 นายพงศ์พัฒน์ สัตยาพันธ ์
16. 0325620031 นายไทธวัช ปานจันทร ์
17. 0325620032 นางสาวณัฏฐณชัชา ฉันทารุนัย 
18. 0325620033 นางสาวสราวรรณ คงประพันธ ์
19. 0325620036 นางสาวสุภากร อรรจนานันท ์
20. 0325620038 นายธีรยทุธ เฉลิมวณิชย์กุล 
21. 0325620040 นายธันวา ปรีชาเลิศศิริ 
22. 0325620041 นายวิสิฐ กวยะปาณิก 
23. 0325620047 นายฐิติมา เกิดกรงุ 
24. 0325620048 นายธราดล สิงหพาน 
25. 0325620050 นายนภัทร โภคาสัมฤทธิ ์
26. 0325620051 นายกฤตณัฐ  ภูไพรัชพงษ ์

 
วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ให้ผู้มีรายชือ่ดังกล่าวข้างต้นเขา้สอบข้อเขียนตามวัน-เวลา ดังนี้ 
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วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
                     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

เวลา การสอบ ห้อง วิชาที่สอบ (อัตนัย) 

09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง สถ. 501 

- หมวดความรูพ้ืน้ฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ 
- หมวดความรูพ้ืน้ฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร ์
- หมวดความรูพ้ืน้ฐานในการทําวิจัยและความพร้อมใน

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
- หมวดความรูพ้ืน้ฐานด้านการเงินและการประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย ์
- หมวดความรูพ้ืน้ฐานด้านการขายและการตลาด

โครงการอสังหาริมทรัพย ์
- หมวดความรูพ้ืน้ฐานด้านการบริหารโครงการและ

บริหารทรพัยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย ์
13.30 น. เป็นตน้ไป สอบสัมภาษณ์ ห้อง สถ. 516  
หมายเหตุ    

1. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคร้ังนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากพบว่า ผู้สมัครที่
สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ 

2. ภายหลังการเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจํานวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิก 
 

 
 


