
      ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ระดับปริญญาตรี ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยลาํปาง และศูนยพทัยา 
ประจําปการศกึษา 2563  

รอบที่ 2  โควตา (Quota)         
 --------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563  รอบที่  2  โควตา (Quota) และมหาวิทยาลัยกําหนดประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณในวันที่ 10 เมษายน 2563 น้ัน  

บัดน้ี การพิจารณาผลการคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอยแลว จงึขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ
พรอมรายละเอียดการสอบสัมภาษณแนบทายประกาศน้ี   

ทั้งน้ี ขอใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณทุกทานเขาสอบสัมภาษณตาม วัน  เวลา ที่กําหนดและปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณโดยเครงครัดดวย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   เมษายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรตัน) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020117296 นางสาว แพรวพรรณ มาทัพ

2 63020117301 นางสาว ชัญญานุช นาพรหม

3 63020117307 นาย ภูมิพัฒน์ ภูอาราม

4 63020117309 นางสาว ทิพย์ชนก จารุนากหิรัญ

5 63020117462 นางสาว อัครภา ปาละจะเร

6 63020117510 นางสาว นรินทร พลนำ

7 63020117555 นาย สุรพิชญ์ วงศ์พิริยะสิริ

8 63020117830 นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ

9 63020117843 นางสาว สิริยากร พุฒิมา

10 63020117861 นาย ชนะภูมิ ปราครุฑ

11 63020117868 นางสาว ตรีทิพย์ รัตนมนตรี

12 63020117972 นางสาว สาริดา พรรณธีรกุล

13 63020118007 นางสาว อริสา ตระกุลผิว

14 63020118105 นางสาว สิริกาญจน์ เครือจันทร์

15 63020118109 นางสาว จิรัชญา ยอดกัณหา

16 63020118127 นางสาว เยาวณัฏฐ์ ใหม่ศรี

17 63020118223 นางสาว กัลยกร กองไชย

18 63020118347 นางสาว กรกนก ยาสุวรรณ

19 63020118363 นางสาว นริสรา ศิริวรรณากุล

20 63020118394 นางสาว สกุลสุภา สินะสนธิ

21 63020118395 นาย สุชาธิษณ์ ประเสริฐศรี

22 63020118415 นางสาว จิรัชญา พิศาลวาปี

23 63020118745 นาย จิรกิตต์ มีชัย

24 63020118751 นาย วรวีร์ ตั้งศรีสุข

25 63020118789 นาย วรากร วงษ์ไทย

26 63020118797 นางสาว จิดาภา พลนาค

27 63020118848 นาย เกริกเกียรติ แดนสีแก้ว

28 63020118900 นาย เอเชีย สุขเสถียร

29 63020118955 นางสาว ภิญญพัฒน์ ชวนพุทธินันท์

30 63020118971 นาย ณัฐภัทร แผ้วพลสง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 63020119109 นาย ชนินทร์ พลพรม

32 63020119179 นางสาว ณัฐธิดา ตันกูล

33 63020119258 นางสาว อิสริยาภรณ์ ธงนาค

34 63020119329 นางสาว เอมี่ เหว็ง

35 63020119330 นางสาว เกศรินทร์ อินธิสอน

36 63020119512 นางสาว กัญจนา สารวิจิตร

37 63020119570 นางสาว ณัฏฐณิชา ศักดิ์ศรี

38 63020119595 นางสาว มนพัทธ์ อินทะสี

39 63020119752 นางสาว จันทรัศม์ การ่อแก้ว

40 63020119825 นางสาว วัฒนีย์ ทะบุญ

41 63020119967 นางสาว อนุสรา วรรณนาสิทธิโชค

42 63020120113 นางสาว ปัณฑิตา จันทร์รองศรี

43 63020120117 นาย ธรรพ์ณธร นาคประเสริฐ

44 63020120300 นางสาว ธตรฐ พูนโตนด

45 63020120355 นาย จิรวัฒน์ เขตต์ไพบูลย์

46 63020120444 นางสาว ศศิกาญจน์ อันทะนนท์

47 63020120450 นาย ธนบดี มณีเนตร

48 63020120690 นางสาว ศิริพร รัศมีพนมกร

49 63020120710 นางสาว ธนภรณ์ จองญาติ

50 63020120943 นาย กษิดิศ อุดมพร

51 63020120976 นาย นัทภัทร ผลเจริญ

52 63020121411 นาย ณัฐฐะกฤษณ์ คำแหลมหลัก

53 63020121496 นางสาว ฉัตรระวี ไชยเมืองชื่น

54 63020122019 นาย พัฒน์ยศ คำเจริญ

55 63020122340 นางสาว สิริอาภา ตากลม

56 63020122345 นางสาว วีรนาก ทาสินธ์

57 63020122397 นาย ธรรมนูญ กันทะโม้

58 63020122431 นางสาว ธนวรรณ บุญเรือง

59 63020122453 นาย ภาษิต นรัตถรักษา

60 63020122472 นางสาว นฤนาถ อุปพลเถียร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

61 63020122476 นางสาว ปราณปรียา ผลจันทร์

62 63020122485 นาย อภิวัฒน์ ขัตตะรักษา

63 63020122538 นาย กิจจพัฒน์ รุ่งรัตน์

64 63020122593 นาย วริทธิ์นันท์ พรหมอารักษ์

65 63020122601 นางสาว วิรัญชนา พิศเกาะ

66 63020122605 นางสาว พิมพิศา วิโรจน์

67 63020122606 นางสาว อภิญญา ชิดนอก

68 63020122609 นางสาว ชนิษฐา สามนต์

69 63020122617 นางสาว ปทิตตา แก้วสืบ

70 63020122626 นางสาว อุษาภลักษณ์ เลิศสกุลรุ่งเรือง

71 63020122672 นาย กรณิศ ขวัญจำเริญ

72 63020122746 นางสาว พรไพลิน จิตธิวรรธน์

73 63020122751 นางสาว ณัฐพร พุ่มประทีป

74 63020122811 นาย กานต์ ปันดวง

75 63020122819 นาย ศิวรักษ์ ศรีเกตุ

76 63020122846 นางสาว ณัฎฐณิชา สินทรโก

77 63020122881 นาย หมื่นไวย ศรีหมื่นไวย

78 63020122925 นางสาว นัทธมน ถามุลตรี

79 63020122957 นางสาว นรีสลิล ไวแสน

80 63020123006 นางสาว ศศิกานต์ ทองสัมฤทธิ์

81 63020123088 นางสาว สุภาสินี วงศาริยะ

82 63020123304 นาย เมธา ภิญโญภาพ

83 63020123461 นางสาว จิรัชญา ตันกานนท์

84 63020123474 นางสาว ชนิกา ชูนินทร์

85 63020123491 นางสาว ปิยะดา คนบุญ

86 63020123646 นางสาว ธันยวีร์ อุดน้อย

87 63020123895 นางสาว ธนัชญา คำประเสริฐ

88 63020123979 นางสาว วนิษา โคตรแสง

89 63020124012 นาย ณัฐกร โนนคู่เขตโขง

90 63020124018 นางสาว เนติพร ช่างปัน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

91 63020124098 นางสาว ปุญญิศา รัตนไตรศรี

92 63020124220 นางสาว พชรพร แสนชัย

93 63020124517 นางสาว ชัชชิตา เหมทานนท์

94 63020125281 นางสาว รสา แสงสายัณห์

95 63020125893 นาย ศมพร มีเกิดมูล
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ประกาศคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เร่ือง วิธกีารสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลอืกบุคคลเขาศกึษาในระดับปริญญาตรี   

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

(รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตา) สําหรับผูสมคัรเขาศึกษา ณ คณะนิตศิาสตร ศูนยลําปาง 

 

************************************************************* 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ  ในระดับ

ปริญญาตรีประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ระบบ TCAS (รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา) ณ คณะนิติศาสตร  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ไปแลวนั้น  สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในปจจุบันที่ยังคงมีแนวโนมการระบาดเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับ

นายกรั ฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณ ะรัฐมนตรี  ไดอาศั ย อํานาจตามความในมาตรา ๕  

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ก า ร ใน ก า ร เฝ า ร ะ วั ง  ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ป อ ง กั น ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด จ า ก  

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ดังนั้นเพื่อเปนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุม 

การแพรระบาดของโรค คณะนิติศาสตร ศูนยลําปาง จึงไดกําหนดวิธีการสอบสัมภาษณบุคคลเขาศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ระบบ TCAS (รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา) ผานระบบ

ออนไลน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

การสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน 

๑. ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณจัดทําคลิปวิดีโอแนะนําตัว ความยาวประมาณ ๕ – ๗ นาที 

โดยคลิปวิดีโอดังกลาวจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูมีสิทธิเ์ขารับการสอบสัมภาษณดังนี้ 

๑.๑ ช่ือ-สกุล , โรงเรียนที่จบการศึกษา , ผลการศึกษา , ความสามารถพิเศษ หรือขอมูล

อื่นๆ  ที่ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณประสงคจะใหกรรมการสอบสัมภาษณทราบ 

๑ .๒  เหตุผล ในการเลือก เรี ยน ในคณ ะนิติ ศ าสตร  แล ะเหตุ ผลที่ เลื อก ศึ กษาต อ  

ณ คณะนิติศาสตร ศูนยลําปาง 

๑.๓ ความคาดหวังในการเขาศึกษาในคณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

๒. ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ในรูปแบบไฟล (.pdf หรือ .jpg) 

เพื่อนําสงใหแกคณะฯ ในการประกอบการสัมภาษณ ดังนี้ 



๒.๑ พมิพใบสมัครที่สมัครผานระบบรับสมัครออนไลน student.mytcas.com พรอมลงลายมือ

ช่ือผูสมัคร 

๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๒.๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๒.๔ ระเบียนแสดงผลการเรยีนของผูสมัครที่กาํลังศกึษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทา หรือมีวุฒิจาก  ตางประเทศ รวม 5 ภาคการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๒.๕ หลักฐานคะแนน gat (save จากหนา Website ที่ประกาศผลคะแนน )พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

๒.๖ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมตรงกัน พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง (ถามี) 

๒.๗ แบบฟอรมกรอกประวัติผูเขาศึกษา  พมิพจาก Internet ที่ www.Law.tu.ac.th 

๒.๘ หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ เชน TUGET/TOEFL/IELTS (ถามี เพื่อประกอบการเทียบ

วชิา TU050/TU105) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๓. ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ จัดสงไฟลวดิีโอแนะนําตัวพรอมแนบไฟลเอกสารทั้งหมดตาม 

ขอ ๒.๑ - ๒.๘ สงมาที ่e-mail : tcaslampang@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ 

หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการเขาสอบสัมภาษณ  (กรณีที่ไฟลวิดีโอ มขีนาดเกินกวา 

๒๕ megabyte แนะนําใหผูเขาสัมภาษณอัปโหลดไฟลผานระบบ google drive หรือ one drive กอน และสง 

link มายัง e-mail ขางตน) 

ทั้งนี้ หากผูเขาสอบมีขอสงสัยสามารถติดตอไดที่เบอรโทรศัพท ๐๘๑-๔๓๘-๗๐๙๖  ในกรณี 

ที่ขอมูลที่ผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณไดจัดทําผานการบันทึกวดิีโอแนะนําตัว ไมครบถวนหรือกรรมการผูสอบ

สัมภาษณมีขอสงสัยเพิ่มเติม  คณะฯ จะดําเนินการสอบสัมภาษณเพิ่มเติมทางโทรศัพทในวันที่ ๑๔ – ๑๕ 

เมษายน ๒๕๖๓  จึงขอใหผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณเตรียมพรอมในกรณีที่ตองมีการสอบสัมภาษณเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท ในวันและเวลาดังกลาวดวย 

   ประกาศ ณ วันที่   ๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 

  (รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร พงศาปาน) 

             คณบดีคณะนิตศิาสตร 

Humour



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) กลุ่ม คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020121164 นาย นันทวัฒน์ ดวงทิพย์

2 63020121900 นางสาว รวิพร บุญธรรม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) กลุ่ม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020118690 นางสาว รวิพร ศุขวิเศษ

2 63020119456 นางสาว สุกัญญา สระทองเพ็ชร

3 63020122812 นางสาว ชุติกาญจน์ ฤทธิ์เนติกุล

4 63020124205 นางสาว มาลี พิสิฐชัยเวท
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การสอบสัมภาษณแบบออนไลน 

ระดับปริญญาตร ี

รอบที่ 2  โควตา (Quota) ประจําปการศกึษา  2563 

************************************************************************ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศูนยลําปาง  

กําหนดสอบสัมภาษณวันจันทรที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น.  

ดวยวิธีประชุมทางไกลผานโปรแกรม Zoom  

หองประชุมสําหรับวันสอบสัมภาษณ 

Topic: สอบสัมภาษณ TCAS รอบ 2 (วิทยคอม มธ.ศูนยลําปาง) 

Time: Apr 13, 2020 09:00 AM Bangkok 

URL: https://zoom.us/j/696068945?pwd=NFZtcmpucEcyOEtlcVR4eDg0VWl2Zz09 

Meeting ID: 696 068 945 

Password: 687134 

สิ่งที่ตองเตรียมเพื่อการสอบสัมภาษณ 

1. ผูมีสิทธิสอบสมัภาษณสามารถทดลองทดสอบระบบและสอบถามปญหาไดในวันที่ 10 เมษายน 2563 

เวลา 13.00 – 14.00 น. ในหองประชุมออนไลนดวยโปรแกรม Zoom ที่หองประชุมตอไปน้ี 

Topic: สําหรับผูสมัครเพ่ือทดสอบและเตรียมตัวเขาระบบสอบสัมภาษณออนไลน 

Time: Apr 10, 2020 01:00 PM Bangkok 

URL: https://zoom.us/j/887997815?pwd=dnZxQWw0eDBRQlRRSHhRNDUrSkovQT09 

Meeting ID: 887 997 815 

Password: 519533 

2. โปรดสแกนหลกัฐานการศึกษา คะแนนสอบ ขอมูลตาง ๆ ของนักเรียน ในรูปแบบไฟล .pdf และรวม

เปนแฟมเดียว ต้ังช่ือไฟลดวยเลขที่ใบสมัคร ตามดวย ช่ือและนามสกุลของนักศึกษา คั่นดวยขีดลาง ใน

รูปแบบ เลขทีใ่บสมัคร_ช่ือ_สกุล.pdf เชน 63020122800_วินัย_รักการเรียน.pdf และสงไฟลหลักฐาน

มาทางอีเมลที่ คุณนภัสวรรณ เขื่อนแกว (napaview@staff.tu.ac.th) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2563 

3. โปรดแตงกายชุดนักเรียน ในวันสอบสัมภาษณและเตรียมหลักฐานเอกสารตัวจริงทุกฉบับไวแสดงให

เจาหนาที่ตรวจเอกสารตรวจสอบกอนเขาสอบสัมภาษณ 

https://zoom.us/j/696068945?pwd=NFZtcmpucEcyOEtlcVR4eDg0VWl2Zz09
https://zoom.us/j/887997815?pwd=dnZxQWw0eDBRQlRRSHhRNDUrSkovQT09
mailto:napaview@staff.tu.ac.th)%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020118993 นาย ปณภัทร วัฒนอังกูร

2 63020119083 นาย พันธกานต์ วงษ์ดี

3 63020120482 นาย ศุภกร เหลืองอ่อน

4 63020121475 นางสาว ชุตาภา ประสมทรัพย์

5 63020121887 นาย พิชัย นุพิมพ์
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การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
ระดับปริญญาตรี 

TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************************************************ 

 
 

คณะ/สถาบัน  วิศวกรรมศาสตร์  

วันที่สอบสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2563)   วันที่ 11 เมษายน 2563 

เวลาสอบสัมภาษณ์    09.00 -12.00 น.     

วิธีการสอบสัมภาษณ์ (ระบุ)  Video Call โดยใช้ Application Line 

ช่องทางการรับเอกสารและหลักฐานส าคัญของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (ระบุ)  

-  สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) :  https://forms.gle/TGmVjKQhmRW6CpWA6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020122583 นาย สหัสวรรษ ยุวธานนท์
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TEP – TEPE – Auto     
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ รอบท่ี 2 โควตา  

            โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์         
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

       
1. วันสอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 11 เมษายน 2563   
2. เวลา : 10.00 น.   
3. วิธีการสอบสัมภาษณ์ :   VDO Call โดยแจ้งรายละเอียดในอีเมล์ของผู้สมัคร   
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์    

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางส าหรับผู้สมัครต่างชาติ  
2. โปรดส่งเอกสารทางด้านการศึกษาต่อไปนี้ มาที่ kkanokpo@engr.tu.ac.th 

 ใบสมัคร พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ https://www.tuadmissions.in.th/ 
 ใบรายงานผลทางระเบียนการศึกษา หรือ ผลคะแนนมาตรฐานต่างๆ 
 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มือถือ : 087-3252653  

……………………………………………………………………………………….. 
 

Admission 2020 
Automotive Engineering (Auto) 

Faculty of Engineering, Thammasat University 
Online Interview Round 2 Quota  

 
1. Interview Date:   11 April 2020     
2. Time:   10.00 am.  
3. Online Interview : VDO Call   
4. Require Documents:   

1. Show the Citizen ID card or passport for foreigner  
2. Send the following documents to kkanokopo@engr.tu.ac.th before the interview date  

 Application Form (print out from https://www.tuadmissions.in.th/) 
 Transcript and/or Standardized Test Scores  
 The report of English test scores  
 Other related documents (If any) 
 
Contact info : 087-3252653 

 
 

mailto:kkanokpo@engr.tu.ac.th
https://www.tuadmissions.in.th/
mailto:kkanokopo@engr.tu.ac.th
https://www.tuadmissions.in.th/


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง)

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020117225 นาย สหรัฐ ใจเย็น

2 63020117288 นางสาว กนลรัตน์ พุ่มน้อย

3 63020119185 นางสาว กัญญภัค ขาวราศรี

4 63020120075 นางสาว อธิชา บัวเร็ว

5 63020120481 นางสาว กุลธิดา อินต๊ะพรม

6 63020120574 นางสาว ชนาภา เกษหอม

7 63020120605 นางสาว ปฐมาภรณ์ โพธิ์ทอง

8 63020120755 นางสาว กนกอร เจริญอรุณวัฒนา

9 63020121052 นาย อมรเทพ จี้สลี

10 63020121053 นางสาว จิราพัชร สุวรรณกาศ

11 63020121070 นางสาว สาวิตรี จักรกาศ

12 63020121849 นาย ทักษ์ดนัย ชมภู่

13 63020121989 นางสาว อัชฌา นุแรมรัมย์

14 63020123282 นางสาว สมิตานัน อาจสม

15 63020124881 นาย ณัฐพล สิงห์เถื่อน

16 63020126203 นางสาว ตะเกียง ปัญญาสุริยะ
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบท่ี 2 Quota  

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ล าปาง)  
 

1.    วันสอบสัมภาษณ์    :  วันเสาร์ ที่ 11 เดือน เมษายน 2563   เวลา 09.00-12.00 น. 
 
2.    การสอบสัมภาษณ์  :  สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์  
  วิทยาลัยสหวิทยาการ (ล าปาง) จะโทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ์บุคคลผู้มี คุณสมบัติผ่าน 
  และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น 
       (โดยใช้หมายเลข 085-6948037 ในการสมัภาษณ์ ตามวนัและเวลาดังกล่าว) 
    
3.    หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  

 ** เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วให้ส่งหลักฐานโดยจัดท าเป็นไฟล์ PDF และส่งหลักฐาน

มาที่  E-MAIL :  Si.cistulp@gmail.com  (ส่งภายในวันที่ 11-12 เมษายน 2563) **  

 1. ใบสมัครที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tuadmissions.in.th  
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
    สายสามัญ (ทุกหน้า) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน  
    และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
  

** หากตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานภายหลังพบว่าหลักฐานไม่ถูกต้องหรือคุณสมบัติไม่ผ่าน 
อาจยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ในภายหลัง** 

 
 

 
 

 
 

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ล าปาง)   
โทรศัพท์  .....054-237999 ต่อ 5338........... 

 
 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) รูปแบบการคัดเลือก วิชาสามัญ

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : โควตา QUOTA ประจำปีการศึกษา 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ สกุล
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 63020118622 นาย วาริฑธิ์ โสติผล
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หมายเหตุ : การรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ที่มีการจัดการเรียน 

การสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา ประจําปการศึกษา 2563 รอบที ่2  โควตา (Quota)                                                         

- คณะศิลปกรรมศาสตร ศูนยลําปาง ไมมีการประกาศผูมีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ เน่ืองจากไมมีผูสมัครเขาศึกษา   

- คณะสาธารณสุขศาสตร ศูนยลําปาง ไมมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณและไมมีการสอบ

สัมภาษณ  โดยคณะจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่ผานเกณฑการคัดเลือกและดําเนินการ

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2563 
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