
                            บันทึกขอความ 

สวนราชการ งานรับเขาและธรรมศาสตรตลาดวิชา                    โทร.  1937 (พิเชษฐ) 

บันทึกภายใน  -                วันที่   20 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

เรียน  ทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตามที่  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ด าเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรสังคม

สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563  

ในการนี้ คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จ านวน 36 คน จากแผนรับ 40 คน และ

ก าหนดใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษามารายงานตัวที่หอง สค. 109 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ทาพระจันทร 

ระหวางวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.   

งานรับเขาและธรรมศาสตรตลาดวิชา ไดตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในประกาศฯ แลว 

พบวา ถูกตองสอดคลองกับประกาศรับสมัครและหลักการมหาวิทยาลัย   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศท่ีเสนอมาพรอมนี้ดวย จะเปน

พระคุณยิ่ง 

 

 

 ผูเสนอ...............พิเชษฐ....................... 

 รษก.ในตําแหนงหัวหนางาน...นุชนาท 

 ผูอํานวยการ..................................... 

 

ทิพวรรณ
20 ก . ค . 63

( 17.29 น.)





ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  ประจําปการศึกษา 2563 

--------------------------------- 

ตามที่ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่  10 พฤษภาคม –  
1 กรกฎาคม 2563 นั้น  

บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน  36 คน ดังนี้ 

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  ชื่อสกุล 

1. 0501-001 พระมหา สุคนธ  มั่นคงวาจา 

2. 0501-002 นางสาว อัสมา  หลีเยาว 

3. 0501-005 นางสาว ปญญาพร ชนะสุข 

4. 0501-006 นาย เทพประทาน อินทฉาย 

5. 0501-007 นางสาว ปทมาวาตี มะอิง 

6. 0501-008 นางสาว นฤมล  แจงเสมอ 

7. 0501-009 นางสาว ฌิชาภัทร ขัตติวงค 

8. 0501-010 นางสาว จิราวรรณ  วิมลมาศ 

9. 0501-011 นางสาว ชุตินันท  รัตนบํารุง 

10. 0501-012 นางสาว ดวงใจ  ดูเบ 

11. 0501-013 นาย เลิศชัย  รายกลับดี   

12. 0501-014 นางสาว บงกชพร วรรณูปถัมภ   

13. 0501-015 นางสาว เบญจมาศ ทองคง  

14. 0501-016 นางสาว วิภวา  ปญญาหอม   

15. 0501-017 นางสาว ปาลิตา  เจะหะ  

16. 0501-018 นางสาว วริสรา  สีเขียว  

17. 0501-019 นางสาว อภิษฐา  พละศึก 

18. 0501-020 นางสาว ณิชาภัทร หอละเอียด  

19. 0501-021 นางสาว เจนจิรา  รอดสุด 

20. 0501-022 นางสาว ปญจพร  อ๊ึงประเสริฐ    
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ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  ชื่อสกุล 

21. 0501-023 นางสาว วิรรัลยุพา หิรัญอารักษ    

22. 0501-024 นางสาว นภัสสร  แสนนาม  

23. 0501-025 นางสาว ธัญรดี  สุริยะวิภาดา  

24. 0501-026 นางสาว เอมินทร  รัตนเงินปทม 

25. 0501-027 นาง อริสา  อวมคง    

26. 0501-028 นางสาว ปางษมา  ชมภูทิพย  

27. 0501-029 นางสาว ญาณิศา  ผองจิตต   

28. 0501-030 นางสาว ปาณิศา  ผลกษาปนสิน 

29. 0501-031 นางสาว รุจิรา  จันทนะ  

30. 0501-032 นางสาว อรอนงค  กันยะมี  

31. 0501-033 นาย จีระศักดิ์  กลมเกลี้ยง    

32. 0501-034 นางสาว สิรีธร  บุณยะมาน   

33. 0501-035 นางสาว มัสสุรีย  ยะภา  

34. 0501-036 นางสาว อัณณณิชา ประดิษฐธรณ  

35. 0501-037  นางสาว เพชรแท  ทองบัว 

36. 0501-038  นางสาว ศศิกาญจน จิตตวะนา 

อนึ่ง ขอใหผูมีรายชื่อเขาศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) จํานวน 36 คน มารายงานตัวที่ หอง สค. 109 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ทาพระจันทร ระหวางวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00- 16.30 น. มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์  

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

  (รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๒๑




