
ก ำหนดกำรงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (ผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นทำงกำรกีฬำ) 

ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
วันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2561 

 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน SC 1058 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์  

09.00 - 10.00 น. 
พิธีเปิดการปฐมนิเทศ  
   โดย รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา 

 

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารวา่ง  

10.30 - 11.30 น. 
กิจกรรมสัมพันธ์ 
ณ อาคารยิมเนเซียม 7 

เฉพำะนักศึกษำ คณะนิติศำสตร์ 
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี รัฐศำสตร์ 
เศรษฐศำสตร์ สังคมสงเครำะหศ์ำสตร์ 
และสหเวชศำสตร์ ให้ไปตรวจร่ำงกำยที่ 
อำคำร บร. 1 

11.30 - 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

12.30 - 14.30 น. 

บรรยำยควำมรู้ เรื่อง โทษของกำรสูบบุหรี่ กำรตรวจ
สมรรถภำพปอด และกำรตรวจคัดกรองกำรสูบบุหรี ่
    โดย ผศ.นพ.ณรงค์กร  ซ้ายโพธิ์กลาง (คณะ
แพทยศาสตร์) 
          ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา  สูรพันธุ์ (คณะเภสชัศาสตร์) 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารยิมเนเซียม 7 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจวินิจฉัยและวิจยั 
1. นายอภิวัฒน์  ภูกองไชย 
2. นางสาวเพ็ญอนงค์  ตรสีารวัฒน ์
3. นางสาวเกษวรางค์  ลีลาสิทธิกุล 
4. นางสาวไอลดา  รัตโนดม 
5. นางสาวสุวรพร  แซ่ลิ้ม 

14.30 - 15.30 น. 
แนะน า “ระบบการลงทะเบียน และโครงสร้าง
หลักสูตร” 
     โดย ส านักงานทะเบียนและนักศึกษา 

 

15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

15.45 - 16.45 น. 
ฟังบรรยาย “ฝนัให้ไกล ไปให้ถึง” 
   โดย อาจารย์ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร 

 

16.45 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

18.00 - 20.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง  
 

หมายเหตุ 1. แต่งกายชุดสุภาพ 

  2. โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมงาน 

 



รำยช่ือนักศึกษำใหม่ โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นทำงกำรกีฬำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ที ่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ กีฬำ 
1.  นางสาว               อนุตรี                                             อนุตรเวสารัช                                       เซปักตะกร้อ 
2.  นางสาว เบญจวรณุ หุตาไชย เซปักตะกร้อ 
3.  นางสาว               สุกัญญา                                            จันทา                                              เซปักตะกร้อ 
4.  นางสาว สุธิชา บ าเพ็ญศิลป ์ เซปักตะกร้อ 
5.  นางสาว พิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์ เทเบิลเทนนสิ 
6.  นางสาว ธิติสุดา เปรมศร ี เทเบิลเทนนสิ 
7.  นาย                  ทรงนิติ                                            มีวงษ ์                                            เทควันโด 
8.  นางสาว ศศิธรณ ์ แสนปาง เทควันโด 
9.  นางสาว               บุณยาพร                                            ขาวปลอด                                            เทควันโด 
10.  นาย                  กิตติศักดิ์                                        ค าภักดี                                            เทควันโด 
11.  นาย เตธกร จันนทร์เกต ุ เทควันโด 
12.  นาย ตฤน ภาม ี เทนนิส 
13.  นางสาว บุริมนาถ ยืนยาว เทนนิส 
14.  นางสาว               วธนัน                                              วโรสุวรรณ                                          เทนนิส 
15.  นางสาว ร่มเกล้า ยืนยาว เทนนิส 
16.  นาย ณัฐกิตติ ์ วีระธรรมสรณ ์ เทนนิส 
17.  นาย                  วรากรณ์                                            ศิริวิกุล                                          เอแม็ท 
18.  นางสาว               ศรารตัน์                                           เชื้อบ่อคา                                         แบดมินตัน 
19.  นางสาว               ปวีณ์ธิดา                                          หาอุปละ                                            แบดมินตัน 
20.  นาย                  อัยการ                                             โพธิ์พืช                                           แบดมินตัน 
21.  นาย                  กฤตภาส                                             แสงธนะพานิช                                        โปโลน้ า 
22.  นางสาว               ปรัชญาภรณ์                                         นุชอ่อง                                            โปโลน้ า 
23.  นางสาว               ชญานิน                                             มีสันเทียะ                                         กรีฑา 
24.  นางสาว               พิจักขณา                                           นามเสาร์                                           กรีฑา 
25.  นางสาว               กันตา                                              จิระมงคล                                           กรีฑา 
26.  นางสาว               ณัทพร                                              พรหมแย้ม                                           กรีฑา 
27.  นางสาว               นภสร                                               นิลวรรณ                                            กรีฑา 
28.  นาย                  ธนกร                                               ทองพรหม                                            กรีฑา 
29.  นาย                  อิทธิกร                                            จันทรบุตร                                          กรีฑา 
30.  นาย                  อัครพงษ ์                                          พัฒน์วรารมณ์                                       กรีฑา 
31.  นาย                  ยชุรเวท                                            ประทีปอุษานนท์                                     กอล์ฟ 
32.  นางสาว               ธนกร                                               รอดรัต                                             กอล์ฟ 
33.  นาย                  ตะวันเจมส์                                         บาร์เวล                                            ครอสเวริ์ด 
34.  นาย                  ธนภณ                                               เขม่นกิจ                                           ครอสเวริ์ด 
35.  นาย                  ธนษภณ                                              สมนึก                                              จักรยาน 



ที ่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ กีฬำ 
36.  นาย                  พัทธพล                                             กว้างมาก                                           ซอฟท์บอล 
37.  นาย                  วศิน                                           เหลืองโพธิ์แมน                                     ซอฟท์บอล 
38.  นางสาว               ปุณยนุช                                            แผนสท้าน                                           ซอฟท์บอล 
39.  นางสาว               ศุภนุช                                             เฉิน                                               ซอฟท์บอล 
40.  นางสาว               ไอริน                                              ข าวิลัย                                            ซอฟท์บอล 
41.  นางสาว               จีรนันท์                                           พุทธานันท ์                                        ซอฟท์บอล 
42.  นางสาว               พัชชา                                              ก ามะหยี่                                           ซอฟท์บอล 
43.  นาย มานะ ท่าเรือรักษ ์ ซอฟท์บอล 
44.  นาย                  จิรวัฒน์                                           พลเสน                                              บริดจ ์
45.  นางสาว               โสรยา                                              อรุณ                                               บาสเกตบอล 
46.  นางสาว               กัลย์สดุา                                          ช านาญ                                              บาสเกตบอล 
47.  นาย                  อรรถพล                                             จินพละ                                             บาสเกตบอล 
48.  นางสาว               ธันยาพร                                            จักษุรางค ์                                        บาสเกตบอล 
49.  นางสาว               พลอยไพลิน                                          ขันธรรม                                            บาสเกตบอล 
50.  นาย                  สิรภพ                                              แจ่มกระจา่ง                                        บาสเกตบอล 
51.  นางสาว               พิมพ์พลอย                                          สมัครการ                                           บาสเกตบอล 
52.  นาย                  เบญจมิน                                            อับดุลคาลิก                                        บาสเกตบอล 
53.  นาย                  สหศวรรษ                                            ภารัง                                              บาสเกตบอล 
54.  นาย กฤตยชญช์ นาถ้ าพลอย ปีนหน้าผา 
55.  นางสาว               ชนม์นิภา                                           วิชชุเกรียงไกร                                     ฟันดาบ 
56.  นาย                  กฤตพงศ์                                            พิศพักตร์                                          ฟุตบอล 
57.  นาย กนกพล ปุษปาคม ฟุตบอล 
58.  นาย ธสทิธ ทวีสรรพสุข ฟุตบอล ชายหาด 
59.  นาย                  สุรวุฒิ                                            อินทร์ส าเภา                                        ยิงปืน 
60.  นาย                  นัทธพงศ์                                           อัมพลพ                                             ยิงปืน 
61.  นาย                  อดิศร                                              จอมสุรยิะ                                          ยูโด 
62.  นางสาว               พรกมล                                              แช่มโชติ                                           ยูโด 
63.  นางสาว               ณิชนันทน์                                          แสงสาคร                                            ยูโด 
64.  นางสาว               จิตติมา                                            ศิริการ                                            ยูโด 
65.  นางสาว               ต้นหนาว                                      บุญจวงสิรสิกุล                                     ยูโด 
66.  นาย                  ภูวเดช                                             จามจุรรีักษ์                                       ยูยิตส ู
67.  นางสาว ภาวัน แจ้งสว่าง ยูยิตส ู
68.  นาย                  การันต์                                            แสงสิน                                             ยูยิตส ู
69.  นางสาว               พรรณรมณ                                            ผลิศร                                              ระบ าใต้น้ า 
70.  นางสาว อาภาภัทร แสงรัศม ี ระบ าใต้น้ า 
71.  นาย                  วิชญ์พล                                            เดชมณี                                             รักบี้ฟุตบอล 
72.  นาย                  หัสดี                                              สินท า                                              รักบี้ฟุตบอล 
73.  นาย                  ชัชนันท์                                           เปี้ยสุพงษ ์                                       รักบี้ฟุตบอล 



ที ่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ กีฬำ 
74.  นาย ณัฐวัตร พงษ์สะอาด รักบี้ฟุตบอล 
75.  นาย ณัฐศิษย ์ สารธนะนันท ์ รักบี้ฟุตบอล 
76.  นาย ทศพล อารีรัตน ์ รักบี้ฟุตบอล 
77.  นาย                  ธนธัช                                              อภิญวัฒนานนท์                                      รักบี้ฟุตบอล 
78.  นาย                  ชนาวีร์                                            ประสงค์กิจ                                         รักบี้ฟุตบอล 
79.  นาย                  สหรัฐ                                              จันทร์เมือง                                        รักบี้ฟุตบอล 
80.  นาย                  ธีร์                                               เภาธะทัต                                           รักบี้ฟุตบอล 
81.  นาย                  อาทิตย์                                            พีรวรสกลุ                                          รักบี้ฟุตบอล 
82.  นาย                  สหชัย                                              เกลียวทิพย ์                                       รักบี้ฟุตบอล 
83.  นางสาว วนัชพร วิบูลย์ธรรม ลีลาศ 
84.  นางสาว               ปิญาภรณ์                                           ทาสีแก้ว                                           วอลเลย์บอล 
85.  นางสาว ศิรประภา หนุนภักด ี ว่ายน้ า 
86.  นางสาว               วรสุดา                                             อรรถวรเดช                                          หมากกระดาน 
87.  นาย                  นทีกานต์                                           แก่นณรงค์                                          หมากกระดาน 
88.  นาย                  ศิวัช                                              เฉลิมรัตนสกุล                                      หมากกระดาน 

 

 


