
 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  รายช่ือนักกฬีาทมีชาติและเยาวชนทมีชาติทีม่ีสิทธิเข้าศึกษา 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

รอบที ่๑  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คร้ังที ่๑/๑ 
........................................................................................... 

 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการ
กีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คร้ังท่ี ๑/๑ ซ่ึง
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการเปิดรับสมคัรนกักีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เม่ือวนัท่ี ๒-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และสอบสัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผา่นมานั้น  บดัน้ี การด าเนินการคดัเลือกดงักล่าวได้
เสร็จส้ินลงเรียบร้อยแลว้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา จ านวนทั้งส้ิน ๓๒ 
คน โดยใหผู้ท่ี้มีรายช่ือปฏิบติัตามประกาศดงัต่อไปน้ี 

๑. ยืนยนัสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลยีริงเฮาส์ (Clearing-house)  
ในระหวา่งวนัท่ี ๑๕-๑๙ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ ศึกษารายละเอียดไดท่ี้ http:// a.cupt.net 

๒. รายงานตัวเข้าศึกษา และวางเงินประกนัสิทธิ 
รายงานตวัพร้อมวางเงินประกันสิทธิ จ  านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
ระหว่างว ันท่ี  ๒๕ -๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ  อาคาร
ยมิเนเซียม ๗  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต   

               ทั้งน้ี  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา รอบท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๑ใน
หวัขอ้ท่ี ๑๑-๑๗ 

 
     ประกาศ    ณ    วนัท่ี       ๒๔        พฤศจิกายน    พ.ศ.   ๒๕๖๐ 
 

                                                    
          (รองศาสตราจารย ์ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

                                                                              รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ 
           ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที ่1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คร้ังที ่1/1 

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

คณะนิติศาสตร์ 

1 6111003214 นาย ธนษภณ  สมนึก จกัรยาน 

2 6111004542 นาย ตะวนัเจมส์ บาร์เวล ครอสเวิร์ด 

3 6111009773 นาย วชิญพ์ล เดชมณี รักบ้ีฟุตบอล 

4 6111009837 นาย หสัดี สินท า รักบ้ีฟุตบอล 

5 6111002341 นาย ทรงนิติ มีวงษ ์ เทควนัโด 

6 6111004422 นางสาว วรสุดา อรรถวรเดช หมากกระดาน 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  สาขาการบัญชี 

1 6111007811 นางสาว ณฏัฐา บุญธรรม ยงิปืน 

2 6111006262 นางสาว ชญานิน มีสันเทียะ กรีฑา 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  สาขาการบริหารธุรกจิ 

1 6111002901 นางสาว พรรณรมณ ผลิศร ระบ าใตน้ ้า 

2 6111007973 นางสาว ศรารัตน์ เช้ือบ่อคา แบดมินตนั 

คณะรัฐศาสตร์ 

1 6111005406 นาย กฤตภาส แสงธนะพานิช โปโลน ้า 

2 6111002367 นาย ภูวเดช จามจุรีรักษ ์ ยยูติสู 

3 6111005010 นาย ธนธชั อภิญวฒันานนท์ รักบ้ีฟุตบอล 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

1 6111005183 นางสาว ศุภนุช เฉิน ซอฟทบ์อล 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

1 6111006122 นาย สหรัฐ จนัทร์เมือง รักบ้ีฟุตบอล 

2 6111003856 นาย อาทิตย ์ พีรวรสกุล รักบ้ีฟุตบอล 

3 6111009181 นางสาว หทยัภทัร สุภทัราธร ครอสเวิร์ด 

4 6111008718 นาย ธีร์ เภาธะทตั รักบ้ีฟุตบอล 
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คณะศิลปศาสตร์ 

1 6111009709 นางสาว อญัชญา เกตุแกว้ วา่ยน ้า 

2 6111006187 นาย กิตติธชั คมข า วอลเลยบ์อลชายหาด 

3 6111009019 นางสาว กนัตา จิระมงคล กรีฑา 

4 6111010165 นาย วรากรณ์ ศิริวกิุล เอแมท็ 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

1 6111005522 นางสาว ปรัชญาภรณ์  นุชอ่อง โปโลน ้า 

คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

1 6111003106 นาย ศุภกร กล่ินหอม โปโลน ้า 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 6111006172 นาย สหสัวรรษ ศรีหฤทยั วอลเลยบ์อลชายหาด 

2 6111004327 นาย ธนภณ เขม่นกิจ ครอสเวิร์ด 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1 6111003393 นาย กนัย ์ กลัชาญพิเศษ ยยูติสู 

คณะสหเวชศาสตร์ 

1 6111008253 นางสาว จิตติมา ศิริการ ยโูด 

2 6111008018 นาย การันต ์ แสงสิน ยยูติสู 

3 6111006150 นางสาว ณิชนนัทน์ แสงสาคร ยโูด 

4 6111007536 นางสาว ยิง่ลกัษณ์ จิตตะโคตร์ เทนนิส 

5 6111002445 นางสาว ตน้หนาว บุญจวงสิริสกุล ยโูด 
 

 

 

 

 

**หมายเหตุ  :   ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่02-5644429 หรือ 02-5644440-59 ต่อ 1245** 

 
 



 
 


