
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ประจําปการศึกษา 2563 โดยรับสมัคร

ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563  

บัดนี้ การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

ระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนบทายประกาศนี้ 

หลักสูตร จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ

สอบสัมภาษณ์ (คน) 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 12 

การผังเมืองมหาบัณฑิต 6 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 25 

ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง 5 

ขอใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามรายชื่อทายประกาศ โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตน สําหรับ

ผูสมัครที่สมัครสอบโดยถูกตองครบถวนสมบูรณตามวิธีการสมัครสอบ ซึ่งกําหนดไวในประกาศ รับสมัครบุคคล      

เขาศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต      

ประจําปการศึกษา 2563 แตไมมีชื่อเปนผู เขารับการคัดเลือกตามรายชื่อทายประกาศ ใหติดตอ ที่ อี เมล              

tds.graduate@gmail.com  ไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากพนกําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

จะถอืวา ไมไดสมัครสอบ และไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที่                มีนาคม พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

25



  

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดบัปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 1125630018 นางสาว ชิษณชุา ขุนจง 

2. 1125630019 นางสาว ปณฑารีย ชูตระกูล 

3. 1125630022 นาย อัศนัย เลงอี ้

4. 1125630023 นาย วฑิูรย  ภาวนาเจริญ 

5. 1125630024 นาย อุฬาร ปญจะเรือง 

 

ใหผูมีรายชื่อดังกลาวขางตนเขาสอบขอเขียนตามวัน-เวลา ดังนี ้

สอบข้อเขียน 

 วันศุกรที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทาง

คณะฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ) 

 

วิชาที่สอบ 

 ความรูและความถนัดในสาขาทีเ่ก่ียวของกับสภาพแวดลอมสรรคสราง 

 

สอบสัมภาษณ์  

 วันศุกรที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. เปนตนไป (สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทาง

คณะฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ) 

 
หมายเหตุ    

1. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนครั้งนี้เปนการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครสอบเทานั้น หากพบวา ผูสมัครที่

สอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 หมวดการรับเขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผูนั้นไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอได  

2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดบัปริญญาโท 

หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

(เปนผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตองทําการสอบขอเขียน) 

 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0125630054 นาย ศรุต โพธิกลาง 

2. 0125630063 นาย จลุรัช อิ้งจะนิล  

3. 0125630065 ภูริช ผูกส ี

 

ใหผูมีรายชื่อดังกลาวขางตนเขาสอบขอเขียนตามวัน-เวลา ดังนี ้

สอบข้อเขียน 

 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง  301 ชั้น 3 

 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

วิชาที่สอบ 

 ปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรม 

สอบสัมภาษณ์  

 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 415 ชั้น 4 

 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

(ผูที่สาํเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป ไดรบัการยกเวนการสอบขอเขียน) 

 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0125630061 นางสาว ธัญณิชา เจริญวรรณ 

2. 0125630069 นางสาว ภทรมน ปานออน 

3. 0125630071 นาย อภิชา พรหมเนาว 

4. 0125630072 นางสาว นวภัทร ดอกปาน 

5. 0125630073 นางสาว ปยนษิฐ มณีรัตน 

6. 0125630077 นาย ศุภกร โรจนอนนัต 

7. 0125630078 นางสาว กัณฑมาศ มหารัตน 

8. 0125630079 นางสาว ลัลนลภัษ เปรมาประยรูวงศา 

9. 0125630084 นาย สทิธิชัย โพธิ์ถนอม 
 



  

 

 

สอบสัมภาษณ์  

 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 415 ชั้น 4  

 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 
หมายเหตุ    

1. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนครั้งนี้เปนการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครสอบเทานั้น หากพบวา ผูสมัครที่

สอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 หมวดการรับเขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผูนั้นไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอได  

2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ  

ระดับปรญิญาโท หลักสตูรการผังเมืองมหาบัณฑติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0225630054 นาย ประเสริฐ เลาหทวีโชค 

2. 0225630055 นางสาว ชญาณริญ รื่นสุนทร 

3. 0225630056 นางสาว นิธินนัท  ทองมาก 

4. 0225630062 นางสาว อธิชา  ทองแทน 

5. 0225630063 นาย ศรัณย จาํเริญศักดิ์ศรี 

6. 0225630067 นาย พชร มาอินทร 
 

วัน เวลา และสถานที่สอบ 

ใหผูมีรายชื่อดังกลาวขางตนเขาสอบขอเขียนตามวัน-เวลา ดังนี ้
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เวลา การสอบ ห้อง วิชาที่สอบ 

09.00 – 10.00 น. สอบขอเขียน หอง สถ. 401 
ความรูและความถนัดเก่ียวกับ 
การผังเมือง 

10.30 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ หอง TDS Studio 1  

หมายเหตุ    

1. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนครั้งนี้เปนการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครสอบเทานั้น หากพบวา ผูสมัครที่

สอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

หมวดการรับเขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผูนั้นไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอได 

2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ  

ระดับปรญิญาโท หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0325630057 นาย ธนิต เจตนาวิชโมกข 

2. 0325630058 นาย ณฐพชัร อินชุม 

3. 0325630059 นาย ชวภณ สบืนุสนธิ์ 

4. 0325630065 นางสาว วรรณิศา นาวาลอง 

5. 0325630067 นาย จิตรกร  อุยวรรณัง 

6. 0325630075 นางสาว นภัสทนันท ออนดีธนาวัฒน 

7. 0325630076 นาย ปยะพนัธ  ทองสมบัติ 

8. 0325630081 นางสาว วราภรณ สุธรรมเทวกุล 

9. 0325630082 นางสาว เยาวลักษณ  เตชนันท 

10. 0325630091 นาย สาธิต จิรไพศาลกลุ 

11. 0325630095 นางสาว ทศวรรณ จารุอรรถทวี 

12. 0325630098 นาย ยุทธศักดิ์ คงวิโรจน 

13. 0325630099 นาย โรจนศักดิ์ ตั้งโสภณ 

 

ใหผูมีรายชื่อดังกลาวขางตนเขาสอบขอเขียนตามวัน-เวลา ดังนี ้

สอบข้อเขียน 

 วันเสารที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. (สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทาง

คณะฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ) 

 

สอบสัมภาษณ์  

 วันเสารที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เปนตนไป (สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทาง

คณะฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ)  

วิชาที่สอบ 

หมวดความรูพื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ 

หมวดความรูพื้นฐานดานสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมวดความรูพื้นฐานในการทาํวจิัยและความพรอมในการเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 

หมวดความรูพื้นฐานดานการเงนิและการประเมินราคาอสงัหารมิทรัพย 

หมวดความรูพื้นฐานดานการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย 

หมวดความรูพื้นฐานดานการบรหิารโครงการและบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย 

 



  

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

(เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ไดรับการยกเวนการสอบขอเขียน) 

 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 0325630062 นางสาว จรุญศรี โชคศิริวรรณา 

2. 0325630068 นางสาว ญานิกา จริตงาม 

3. 0325630069 นางสาว พิธารัตน อนนัวสตุพงศ 

4. 0325630078 นาย ภูษณ จือจุย 

5. 0325630079 นาย ณรงคเดช หาดเพชร 

6. 0325630083 นางสาว ดาวเรือง มณีทอง 

7. 0325630084 นางสาว ตลุยา วทิยพิบลูย 

8. 0325630086 นางสาว ภาริตา  นุยแดง 

9. 0325630087 นางสาว พรพิมล สรางเขต 

10. 0325630092 นางสาว กมลชนก กังแฮ 

11. 0325630094 นางสาว ศิวพร  มชีัย 

12. 0325630097 นาย วสพล เกษียรสินธุ 
 

 

วันเสารที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เปนตนไป (สอบออนไลน์ รายละเอียดในการสอบทางคณะฯ จะแจ้ง

ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลก่อนวันสอบ) 

 

หมายเหตุ 
1. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนครั้งนี้เปนการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครสอบเทานั้น หากพบวา ผูสมัครที่

สอบผานการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

หมวดการรับเขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผูนั้นไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอได 

2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผูผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก 

 

 
 

 




