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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………………………. 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562  
 

บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 43 คน  

 

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตน ส าหรับ
ผู้สมัครที่สมัครสอบโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการสมัครสอบ ซึ่งก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ ให้ติดต่อด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา 
ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์  02 -986-
9605-6 ต่อ 3034 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น. หากพ้นก าหนด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่                กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

( รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์) 
ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดบัปริญญาโท 
หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 125620035 นายพลูชัย เรืองศิลปานนัท ์
เป็นผูท้ี่ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องท าการสอบข้อเขียน 

 
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวขา้งต้นเข้าสอบข้อเขียนตามวัน-เวลา ดังนี ้
สอบข้อเขียน 
 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง  301 ชั้น 3 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
สอบสัมภาษณ์  
 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุม 415 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
วิชาที่สอบ 
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 

1 0125620002 นางสาวโยธินี ภาคมณ ี
2 0125620003 นางสาวพบพลอย วิริยานุกูล 

3 0125620004 นางสาวปัณฑิตา สังฆ์การีย์ 
4 0125620005 นางสาวณัฐญาดา ติดตารัมย์ 

5 0125620006 นางสาวเบญญาภา กิตติอาภรณ์พล 
6 0125620007 นายนรินทร� เอ่ียมสะอาด 

7 0125620008 นางสาวภณิศชาติ์ ปลื้มวีระจติต์ 

8 0125620010 นางสาวอาทิตยา คล่องณรงค์ 
9 0125620011 นายกฤตภาส ฐิตะพนัธ ์

10 0125620013 นายวิศรุต วงศ์พนิิจวฒันา 
11 0125620014 นางสาวสุธิดา แซ่เฮง 

12 0125620015 นางสาวปิยปวณี์ สุขขี 
13 0125620016 นางสาวศุภากร ไชยเฉลิม 

14 0125620018 นายพฤกษ์ สวา่งยิง่ 

15 0125620019 นางสาวนัทวรรณ นามวิเศษ 
16 0125620020 นางสาวชนิกานต์ จนัทร์เกษม 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล 
17 0125620021 นายปองภพ บุญวงษ ์

18 0125620022 นายอภิชาติ ชืน่บบุผา 
19 0125620023 นายภควัต พฤกษาจรีเวโรจน ์

20 0125620024 นายณัฐพล ค าอ้ายกาวิน 
21 0125620025 นายภรัณ อังกุลด ี

22 0125620027 นายพรชยั เจริญเสน 

23 0125620028 นางสาวนริสา ปัทมบรรณ 
24 0125620029 นายสิรพนัธ์ สุขไพเราะ 

25 0125620030 นางสาวภัคจิรา นุชบัว 
26 0125620031 นางสาววริศรา เลิศเอนกวัฒนา 

27 0125620032 นางสาวกรินรัตน์ ศิรินาม 
28 0125620034 นางสาวอรวรา อธิการโกวิทย ์

29 0125620036 นางสาวนิศารัตน์ โพธิดก 
30 0125620037 นายธนารักษ์ ไพเราะ 

31 0125620039 นางสาวเมชญา ปราบโจร 
32 0125620040 นางสาวกัญญ์วรา เจริญรัชต ์

33 0125620041 นายวิษณุพงศ์ พัฒนพัวพนัธุ์ 

34 0125620042 นางสาวจิตตวีร์ รัตนชีวพงศ์ 
35 0125620043 นายภาณุพงศ์ สุวรรณรัตน ์

36 0125620045 นางสาวจิรนันท์ ตนัตยานนท์ 
37 0125620046 นางสาวปรานตา รัตนอภิรมยกจิ 

38 0125620047 นายศิริศักดิ์ อาภาศิริกุล 
39 0125620048 นายวชัรธร พรรณสวัสดิ ์

40 0125620049 นางสาวศสพิร อ านวยเดชกร 
41 0125620050 นางสาวภควดี ประไพวรรณ์กุล 

42 0125620051 นางสาววรชา ภู่ทอง 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ได้รับการ
ยกเว้นการสอบขอ้เขียน 
 

สอบสัมภาษณ์  
 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุม 415 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
หมายเหตุ    

1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากพบว่า ผู้สมัครที่
สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้  

2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจ านวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิก 


