
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ 
ปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio 
โดยก าหนดยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ไปเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ตามระบบซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 50 ราย 

ด าเนินการดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาง www.reg.tu.ac.th 

2. ท าสัญญาเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวันและเวลาจะแจ้ง

ให้ทราบภายหลังทาง www.sa.tu.ac.th 

3. เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ติดตาม

รายละเอียดทาง www.sa.tu.ac.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น       

อย่างเคร่งครัดต่อไป   

        ประกาศ  ณ   วันที่   4   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

  

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ  โพชนุกูล) 
              รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

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

คณะนิติศาสตร์ 

1.  นางสาว กมลชนก ศรีผดุง เรือพาย 
2.  นางสาว นาตาล ี ปัญญาวนั จักรยาน 
3.  นาย สดา ธีรเทียนวรกิจ รักบี้ 
4.  นางสาว ฉมาบด ี ธรรมเกษม รักบี้ 
5.  นาย นิติธร ลายเมฆ ครอสเวิร์ด 
6.  นาย คณินพงศ ์ โยกาศ แบดมินตนั 
7.  นางสาว ปุณณิศา เวชพิสิฐ ยูยิตส ู

 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-บัญชีบัณฑิต 

1.  นางสาว ณัฏฐา บุญธรรม ยิงปืน 
2.  นางสาว กุลนิษฐ ์ อะสิธิมัง ยิงธน ู
3.  นาย ศรันย์ ภิญโญรัตนกิจ รักบี้ 
4.  นางสาว ตะวัน เจยีมวีระบรรยง แบดมินตนั 

 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-บริหารธุรกิจบัณฑิต 

1.  นาย วรโชต ิ ศรีธวัชพงศ ์ รักบี้ 
2.  นางสาว พิมพ์นเรศ ภูโต ฟันดาบ 
3.  นาย หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ หมากกระดาน 
4.  นาย บูรณ์พิภพ ศิวะศุภกาญจน ์ บาสเกตบอล 
5.  นาย ปัณณธร เลิศศศิภากร ว่ายน้ า 
6.  นางสาว ศตพร เกษรศิริ ลีลาศ 

 
คณะรัฐศาสตร์-สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

1.  นางสาว เบญญาภา เชียงแรง ยูยิตส ู
2.  นางสาว พรธีรา เพชรขุ้ม มวย 

 
คณะรัฐศาสตร์-สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 

1.  นางสาว จิรัชยา งามสงวนปรชีา บาสเกตบอล 
2.  นาย ภูรี ใจยืน ว่ายน้ า 
3.  นาย กฤตภาส จุฬาเสรีกุล ครอสเวิร์ด 
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คณะรัฐศาสตร์-สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
1.  นาย กฤษฎากร ทองมั่ง ปีนหนา้ผา 
2.  นาย ราชันย์  ประกอบปราณ วอลเลย์บอล 

 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

1.  นางสาว หทัยภัทร สุภัทราธร ครอสเวิร์ด 
 
คณะศิลปศาสตร์ 

1.  นางสาว เมษนี ลุก แบดมินตนั 
2.  นางสาว นาจา เมฆอัมพร เทเบิลเทนนสิ 
3.  นาย ภูริต วีรกุลเทวัญ เทเบิลเทนนสิ 
4.  นางสาว ปวรา เมฆลอย ซอฟท์บอล 
5.  นางสาว ชนิตา ศักดิ์บุญ หมากกระดาน 
6.  นาย วรมรรค์ แจ้งสว่าง ยยูิตส ู

 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

1.  นาย วีรภัทร พุฒิคุณเกษม เทเบิลเทนนสิ 
2.  นางสาว วรนันท ์ ตุ้มฉาย ระบ าใต้น้ า 
3.  นางสาว ธัญกร เชาวลิตถวิล ระบ าใต้น้ า 
4.  นางสาว พลอยนภัส ศรัณยวัฒน ์ เทควันโด 
5.  นางสาว ณราดา ดิษยบุตร ปีนหนา้ผา 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.  นาย ตฤณภัทร โภคประเสริฐ ว่ายน้ า สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.  นาย กิตติพงษ ์ จันทร์สุข เทควันโด สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
คณะสหเวชศาสตร์-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

1.  นาย นพวิชญ ์ เศวตมาลานนท ์ โปโลน้ า 
2.  นาย จิรกิตติ์ โสมนสั ว่ายน้ า 

 
คณะสหเวชศาสตร์-สาขาวิชาการจัดการกีฬา 

1.  นาย เกียรติศักดิ์ ศรีค า วอลเลย์บอล 
2.  นาย พชร สิงห์มานนท ์ ว่ายน้ า 
3.  นางสาว อริสรา มินศรี โปโลน้ า 
4.  นาย กฤษฎา นนทรัตน ์ ฟุตบอล 
5.  นางสาว กุลวรางค ์ ด าไทร ซอฟท์บอล 
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6.  นาย รัฐธรรมนูญ ตามตระกูล หมากกระดาน 
7.  นาย รุ่งนิรัน แสงศรี วอลเลย์บอล 

 
คณะสหเวชศาสตร์-สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 

1.  นาย ณัฐนนท ์ สุภามณ ี ยูยิตส ู
2.  นาย ปฏิภาณ เทียนสอาด กรีฑา 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร-์สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ 

1.  นาย พิชัยยุทธ โสมาศรี วอลเลย์บอล 
 


