
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 

............................................................. 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยทดสอบความสามารถทางกีฬาไปเมื่อวันที่      
9-10 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์  จ านวน 124 ราย         
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัน  เวลา สถานที่ และการแต่งกาย 
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.)  
  ณ อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 
 

2. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ใบเกียรติบัตร/ใบรับรอง ผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ได้รับรางวัล (ฉบับจริง) 
3) เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  

ทั้งวิชาเอกสิ่งทอและวิชาเอกแฟชั่น ต้องไม่มีอาการตาบอดสี โดยต้องส่งใบรับรองแพทย์ 
จากโรงพยาบาลของรัฐด้วย 
 

หมายเหตุ  หากไม่มีหลักฐานฉบับจริงมาแสดง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก 
 

     ประกาศ ณ วันที่    27   มีนาคม พ.ศ. 2562 

               

             (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ  โพชนุกูล) 
                                                                             รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 



 

โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศกึษา 2562 รอบท่ี 2 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 

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

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชนิดกฬีา 

1.  นาย กนกพล มาไพศาลทรัพย ์ รักบี้ฟุตบอล 
2.  นาย กษิดิ์เดช โชติชัยปรีชา ยูโด 

3.  นางสาว กัญญลักษณ ์ บุญยะรัตน ์ เทนนิส 
4.  นาย กัณตพัชห ์ มันปาต ิ ฟุตบอล 

5.  นางสาว กานต์รว ี บุญทรง บาสเกตบอล 
6.  นาย กิตตินันท ์ ศรีวงษ์ชัย ฟุตซอล 
7.  นาย กิตติมศักดิ ์ พุทธิวงศ์โสภณ ฟุตซอล 
8.  นาย กิติเมศวร ์ จิรภูวธนพัชร ์ กรีฑา 
9.  นางสาว กุลกัญยา นินละเอียด ฟุตบอล 
10.  นางสาว จิดาภา ศิริพัฒนวรสกลุ ว่ายน้ า 
11.  นางสาว จิตรทิวา ศรีสวสัดิ ์ ฟันดาบ 

12.  นาย จิรวัฒน์ ศรีมหาโกศล รักบี้ฟุตบอล 
13.  นางสาว จุไรรัตน ์ เชยจุ้ย เซปักตะกร้อ 
14.  นางสาว ชญาดา ปานเพ็ชร์ เทควันโด 
15.  นางสาว ชนกกร ศรีผดุง เรือพาย 
16.  นางสาว ชนนิกานต์ ทดแทน วอลเลย์บอล 
17.  นาย ชนบดี เย็นสมุทร รักบี้ฟุตบอล 

18.  นางสาว ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา หมากกระดาน 
19.  นางสาว โซเฟีย กุลนาม หมากกระดาน 
20.  นาย ฐนิต รุ่งวิทยากรผดุง รักบี้ฟุตบอล 

21.  นางสาว ฐานิยา หมอทรัพย ์ ยิงปืน 
22.  นางสาว ฐิติพร เลิศเจริญวรกุล ซอฟท์บอล 

23.  นางสาว ฐิติรัตน ์ แซ่อึ้ง ปันจักสีลตั 
24.  นางสาว ฐิติวรดา บุปผาพันธ ์ เทควันโด 
25.  นาย ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ หมากกระดาน 
26.  นาย ณวัฒน์ จิรฉัตรางกูร ซอฟท์บอล 

27.  นาย ณัฐดนัย ละม้ายไทย เทนนิส 
28.  นางสาว ณัฐทิตา ทองสมุทร เทควันโด 
29.  นาย ณัฐพงศ์ เหล็กผล บาสเกตบอล 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชนิดกฬีา 
30.  นางสาว ณัฐพิมล วิลาศ โปโลน้ า 
31.  นางสาว ณัตติชา พูลทะจิตร ์ เทควันโด 
32.  นาย เดนเซล ดาลรมิเพลิ กรีฑา 

33.  นาย เตชภณ พางาม กรีฑา 
34.  นาย ทอง ธีรนิตยาธาร ฟุตบอล 
35.  นาย ธนบดี อมรคณารัตน ์ ฟุตซอล 
36.  นาย ธนพัฒน์ วจีทองรัตนา รักบี้ฟุตบอล 
37.  นาย ธนภัทร สาลตีิ๊ด รักบี้ฟุตบอล 

38.  นาย ธนวัฒน์ ด่านสกลุมีศร ี เทควันโด 
39.  นาย ธนวัตร ขุนนิคม เซปักตะกร้อ 

40.  นางสาว ธนาภรณ ์ เพ็งปรางค์ บริดจ ์
41.  นาย  ธรณ์ธันย ์ นิยมปัทมะ โปโลน้ า 

42.  นาย ธรรนกรณ ์ จันแจ่มจิต วอลเลย์บอลชายหาด 
43.  นางสาว ธัญพิชชา จามิตร บาสเกตบอล 

44.  นางสาว ธัญยฉัตร หริ่งโสภาพลสิน เทควันโด 
45.  นางสาว ธัญรัศม ์ เรืองเจรญิกฤตย ์ ว่ายน้ า 

46.  นางสาว ธัญลักษณ ์ หลวงรัตน ์ บาสเกตบอล 
47.  นาย ธีนาถ ค าก้อน บาสเกตบอล 
48.  นาย ธีรธาดา พันธุ์ทุ้ย แบดมินตัน 
49.  นางสาว นงนภัส บัวรอด บาสเกตบอล 
50.  นางสาว นภัสสร สรรเพชร วอลเลย์บอล 

51.  นาย นันทัชพงษ์ ประภา รักบี้ฟุตบอล 
52.  นาย นันธวัฒน ์ ทรัพย์วิก เทควันโด 

53.  นางสาว เบญจวรรณ เลิศตระการสกลุ เทนนิส 
54.  นาย ปณชัย กลัดกันแสง เทเบิลเทนนสิ 

55.  นาย ปนพ เอี่ยมลือนาม ยูยิตส ู
56.  นาย ปริวรรต แสงเมือง เทนนิส 
57.  นางสาว ปวีณา  ชินวงษ์ จักรยาน 
58.  นางสาว ปาณิสรา ขุนช านาญ ว่ายน้ า 
59.  นาย ปุณพจน์ สมเช้ือ รักบี้ฟุตบอล 

60.  นาย พงศกร ด้วงแดง ซอฟท์บอล 
61.  นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ยิ่งยง ฟุตบอล 

62.  นางสาว พชรพร วาสนะสมสิทธ์ิ ฟันดาบ 
63.  นาย พนม โคตรชุม เอแม็ท 
64.  นาย พรเทพ อินทเกือ้ วอลเลย์บอล 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชนิดกฬีา 
65.  นาย พริษฐ ์ จงพิเชษฐวรกุล รักบี้ฟุตบอล 
66.  นางสาว พัชชา สวัสดิ์กจิธ ารง ขี่ม้า 
67.  นาย พันเพชร นนทะวงษ ์ ฟุตซอล 

68.  นางสาว พิกุลแก้ว การุณ จักรยาน 
69.  นางสาว พิมลภสั ช่วยบรรจง เซปักตะกร้อ 
70.  นางสาว พิสมัย เจริญสมาธ ิ กรีฑา 
71.  นาย พีรณัฐ โพธิ์เปี้ยศร ี ฟุตบอล 
72.  นาย พีรพัฒน ์ เครือค าอ้าย ฟุตบอล 

73.  นาย พีรสิชฌ ์ จีนะวัฒน์ รักบี้ฟุตบอล 
74.  นางสาว ภวิณ ี ตั้งมั่น กรีฑา 

75.  นางสาว ภัททิรา สุขโข วอลเลย์บอล 
76.  นางสาว ภารวณิ ี พละมาตย ์ เซปักตะกร้อ 

77.  นางสาว ภิรมณ จ าแนกทาน แบดมินตัน 
78.  นาย ภูม ิ ประเสริฐศร ี บาสเกตบอล 

79.  นาย ภูมินทร ์ สายลุน ฟุตซอล 
80.  นาย ภูมิรพ ี ประเสริฐศร ี บาสเกตบอล 

81.  นาย ภูริณัฐ สิทธิวงษ์โภคิน รักบี้ฟุตบอล 
82.  นาย ภูริณัฐ สุขสกลุ เซปักตะกร้อ 
83.  นาย ภูวดล รุ้งทาบนภา เทควันโด 
84.  นาย ภูวนาท ยะสาร วอลเลย์บอล 
85.  นางสาว เมธิศา ผดุงตระกูล บาสเกตบอล 
86.  นางสาว เมลาวรรณ วันดี ฟุตบอล 
87.  นาย ยุรนันท์ แซ่เอียะ บาสเกตบอล 

88.  นาย รชต พาณิชวิริยะ รักบี้ฟุตบอล 
89.  นาย รัชพล พานิชอัตรา บาสเกตบอล 

90.  นางสาว ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ เอ็กซ์ตรีม 
91.  นาย ลีนวัตร เกื้อกูลกวินวงศ์ ยิงธน ู
92.  นาย วรายุส บรรพต เอแม็ท 
93.  นาย วริทธ์ิธร กาลานุกาล E-sport 
94.  นางสาว วรีพรรณ มณีฉาย กรีฑา 

95.  นาย วัศพล ไพศาลนิธิกลุ บาสเกตบอล 
96.  นางสาว วาริน ชิณะมา มวย 

97.  นางสาว วาสิตา มหาธนรัตน ์ เทควันโด 
98.  นาย วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ ์ แบดมินตัน 
99.  นาย วิศรุต นุ่มน้อย มวย 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชนิดกฬีา 
100.  นางสาว วีรดา เล็กประเสริฐ ยูยิตส ู
101.  นาย วุฒิกร แก้วกอง โปโลน้ า 
102.  นาย เวทิต สืบเหม ฟุตบอล 

103.  นางสาว ศตพร ช านาญศิลป ์ ยิงธน ู
104.  นางสาว ศรสวรรค ์ วิศูนย ์ บาสเกตบอล 
105.  นาย ศรัณย ์ เสนลา รักบี้ฟุตบอล 
106.  นาย ศราวุธ มั่นจิตร ฟุตบอล 
107.  นางสาว ศศิชา เทพทอง เทควันโด 

108.  นางสาว ศศิวรรณ เพิ่มผล เรือพาย 
109.  นาย ศาสตราวุธ ธัญญวิจิตร รักบี้ฟุตบอล 

110.  นาย ศิวกร มีมัน ฟุตบอล 
111.  นาย สมาน และสัน กรีฑา 

112.  นาย สรรเสริญ ประจิตร ว่ายน้ า 
113.  นาย สรศักดิ ์ ยอดคีร ี เอแม็ท 

114.  นาย สหัสวรรษ พาขุนทด กรีฑา 
115.  นาย สหัสวรรษ วิรัชวงค์ ฟุตบอล 

116.  นางสาว สิริกาญจน ์ ศรีสุวรรณ ์ ว่ายน้ า 
117.  นางสาว สุทธดา เมธาภิวัฒน์ ว่ายน้ า 
118.  นาย สุภัทรพงค ์ บุญทอง วอลเลย์บอล 
119.  นางสาว อนัญญา หนูแก้ว บาสเกตบอล 
120.  นาย อนิก เส็นบัตร ฟุตซอล 
121.  นาย อรรคพล ไตรนิคม วอลเลย์บอล 
122.  นาย อรัญชัย ชัยเรือน บาสเกตบอล 

123.  นางสาว อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ ์ ว่ายน้ า 
124.  นาย อาชวิน กลีบแก้ว รักบี้ฟตุบอล 

 
 
 
 
 
 
 

 


