
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

……………………………………………. 
  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 1 และ 2  
2. หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต  รอบที่ 1 และ 2 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 2  

 

 บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 และขั้นตอนอื่น ๆ ต่อจากนี้ คณะฯ จะท าการประกาศให้
ทราบอีกครั้ง ทาง www.tds.tu.ac.th 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
รอบ 1  
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0125630061 นางสาว ธัญณิชา เจริญวรรณ 
2. 0125630063 นาย จุลรัช อิ้งจะนิล 
3. 0125630069 นางสาว ภทรมน ปานอ่อน 
4. 0125630071 นาย อภิชา พรหมเนาว์ 
5. 0125630072 นางสาว นวภัทร ดอกป่าน 

6. 0125630073 นางสาว ปิยนิษฐ ์มณีรัตน ์
7. 0125630077 นาย ศุภกร โรจนอนันต์ 
8. 0125630078 นางสาว กัณฑมาศ มหารัตน ์
9. 0125630079 นางสาว ลัลน์ลภัษ เปรมาประยูรวงศา 
10. 0125630084 นาย สิทธิชัย โพธิ์ถนอม 

 
รอบ 2 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0125630064 นางสาว อัญมณ ี โมรา 
2. 0125630066 นางสาว สรัลชนา ทิพย์แสง 
3. 0125630067 นางสาว ชุติมณฑน์ กิตติชนม์ธวัช 
4. 0125630068 นาย ภคิน ถานะภิรมย์ 
5. 0125630070 นาย ภัทรพล โกศัยพลกุล 
6. 0125630074 นางสาว ธวัลรัตน ์เรือนเงิน 
7. 0125630075 นาย เต็มภูมิ ศรีรงั 
8. 0125630080 นางสาว ปาณิสรา กุลจิตติไผท 

9. 0125630081 นาย กานต ์ศรีเลิศรส 
10. 0125630082 นาย ภุชงค์ ล่ าสัน 
11. 0125630083 นาย ณัฐชนน พิมพศักดิ ์
12. 0125630085 นางสาว ณัฐธยาน์ จ าปาทอง 
13. 0125630086 นาย พุทธากร พงษว์ฒุิธรรม 
14. 0125630088 นางสาว พริมา พกุลานนท ์
15. 0125630089 นาย ธิต ิช่วยทอง 
16. 0125630090 นางสาว กัณฑพร ธัญญรัตนาวงษ ์
17. 0125630091 นาย ธนวิทย ์ลิขิตวรศักดิ ์
18. 0125630093 นาย ภราดร สุวรรณสาร 



 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 
19. 0125630094 นางสาว จิดาภา กาญจนศุภวงศ์ 
20. 0125630095 นาย ภาสวิชญ์ ยอดพยุง 
21. 0125630096 นาย รหัท รวิชวกรณ ์
22. 0125630097 นางสาว กะรัต สุรกิจบวร 
23. 0125630100 นางสาว รติมา ประภาสวัสดิ์ 

24. 0125630102 นางสาว นิรชา ยิ้มประเสริฐ 
25. 0125630104 นางสาว นันทิชา จิวรรจนะโรดม 
26. 0125630106 นาย ธนะสิทธิ ์พิพัฒน์วระกุล 
27. 0125630109 นางสาว นิรชรา เกษวงศ ์
28. 0125630110 นาย ทินภัทร พงษ์พรรฤก 
29. 0125630111 นาย ตุลาการ ขวัญอ่อน 
30. 0125630112 นางสาว มินตรา ทิพย์ทิมาพันธ ์
31. 0125630113 นาย สิรวิชญ ์ยอดกลกิจ 
32. 0125630114 นางสาว สิตาวีร ์ลิ้มวิไล 
33. 0125630116 นาย ธนกฤต สิงห์ดวง 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการผังเมืองมหาบณัฑิต  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
รอบ 1  

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 
1. 0225620054 นาย ประเสริฐ เลาหทวีโชค 
2. 0225620055 นางสาว ชญาณริญ รื่นสนุทร 
3. 0225630062 นางสาว อธิชา  ทองแท่น 

4. 0225630063 นาย ศรัณย ์จ าเริญศกัดิ์ศร ี
5. 0225630067 นาย พชร มาอินทร ์

 

รอบ 2 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0225630057 นางสาว กนกวรรณ อินทรีย์ 

2. 0225630068 นางสาว เพทาย เกษร 
3. 0225630071 นางสาว พรรณกาญจน ์โพธิ์สุยะ 
4. 0225630074 นางสาว สุพรรณสา ฉิมพาล ี
5. 0225630075 นาย สรวิศ เกียรติภทัราภรณ ์



 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 
6. 0225630076 นางสาว พิรุฬน์พร แซ่อึ้ง 
7. 0225630083 นางสาว นัทฤทัย โรจน์กนก 
8. 0225630086 นางสาว ภัทรพร กูลประสูตร ์
9. 0225630087 นางสาว พรพรรณ ภูวดลไพโรจน ์

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
รอบ 2 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0125630115 นางสาว ปัญจรัตน ์คนการ 
2. 0325630102 ว่าที่รอ้ยตร ี พีรภัทร วัสแสง 
3. 0325630104 นางสาว ณัฐฏพิม   มีศรี 
4. 0325630105 นางสาว สุชาดา วงษ์ประเสริฐด ี

5. 0325630116 นาย อภิเดช จันทร์ทกีูล 
6. 0325630117 นางสาว รุ้งทราย  จันทรม์า 
7. 0325630118 นาย หทัยพัชร ์จิรธนพินท ์
8. 0325630119 นางสาว ภัชราพร ปิ่นทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


