-

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. 02-613-2509 (สุนันทา)
ที่ อว 67.25/ วันที่
20 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2565
เรียน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจาปีการศึกษา
2565 และดาเนินการสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นั้น
บั ดนี้ การสอบข้ อเขีย นได้ เสร็จสิ้ นแล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสอบข้อเขียนที่ มี
สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ จ านวน 23 คน โดยหลั ก สู ต รฯ มี ก าหนดการสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น เสาร์ ที่
23 กรกฎาคม 2565 สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยแบ่งการสอบสัมภาษณ์ เป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 (ลาดับที่ 1 - 12) เวลา 09.00-12.00 น.
2. กลุ่มที่ 2 (ลาดับ- 13 - 23) เวลา 09.00-12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล)
ผู้อานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ประจาปีการศึกษา 2565
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
…………………………………….
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2563) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565
สอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นั้น
บัดนี้ การสอบข้อเขียน ได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
จานวน 23 คน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขประจาตัวสอบ
0501-001
0501-002
0501-003
0501-004
0501-005
0501-006
0501-007
0501-008
0501-009
0501-010
0501-011
0501-012
0501-013
0501-014
0501-015
0501-016

ชื่อ
นางสาว พิชญา
นางสาว อรอนงค์
นาง รภัสสา
นางสาว อรทัย
นางสาว ณัฐกมล
นาย ทยากร
นางสาว ธัญชนก
นางสาว วิรัญชนา
นางสาว วิไลลักษณ์
นางสาว ธนวรรณ
นางสาว ศรัณยา
นางสาว ปณัฏฎา
นาย ปิยพัทธ์
นางสาว ปริม
นาย อภิวิชญ์
นางสาว ธัญญ์ธิชา

ชื่อสกุล
ศาสนัส
จอมเมือง
พานิกุล
หอมหวล
นันตา
คันธิวิวรณ์
เกตุเพชร
ทิพงษ์
สีขุนทด
จันทร์ยงค์
ยุทธสมภพ
แดงปุ่น
ตรังจิระเสถียร
แก้วประดับ
ยะสง่า
ธนะภิเษกสิทธิ์

-2ลาดับที่
17
18
19
20
21
22
23

เลขประจาตัวสอบ
0501-017
0501-018
0501-019
0501-020
0501-021
0501-022
0501-023

ชื่อ
นาย ภูมิภัทร
นางสาว รุสมีนี
นางสาว กิ่งกาญจน์
นางสาว ณัฐฤฎา
นาย ธีรพัชร์
นาย ไกรยสิทธิ์
นางสาว ชนิภา

ชื่อสกุล
ปัญญาภู
กุลาม
ชูพิทักษ์เผ่าพงษ์
คงต๊ะ
เทพชู
เวกสูงเนิน
โชควังทอง

ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตามรายนามข้างต้น มาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม
2565 โดยสอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ตามกาหนดการแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คาหอม)
คณบดีคณะสังคมสเคราะห์ศาสตร์

กาหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ประจาปีการศึกษา 2565
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สอบผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
กลุ่มที่ / ลาดับที่
กลุ่มที่ 1
ลาดับที่ 1 - 12

เวลาสอบ

ห้องสอบ

09.00 - 12.00 น. Zoom Topic: 2023/สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สส.ม.
ปี 2565 (กลุ่ม 1) 23 กค.65
Meeting ID: 864 5748 3242
Passcode: 378191
เวลาสอบ

ลาดับ เลขประจาตัวสอบ ชื่อ นามสกุล

09.00 น.

1

0501-001

พิชญา ศาสนัส

09.10 น.
09.20 น.

2
3

0501-002
0501-003

อรอนงค์ จอมเมือง
รภัสสา พานิกุล

10.30 น.
10.40 น.

4
5

0501-004
0501-005

อรทัย หอมหวล
ณัฐกมล นันตา

10.50 น.
11.00 น.

6
7

0501-006
0501-007

ทยากร คันธิวิวรณ์
ธัญชนก เกตุเพชร

11.10 น.
11.20 น.

8
9

0501-008
0501-009

วิรัญชนา ทิพงษ์
วิไลลักษณ์ สีขุนทด

11.30 น.
11.40 น.

10
11

0501-010
0501-011

ธนวรรณ จันทร์ยงค์
ศรัณยา ยุทธสมภพ

11.50 น.

12

0501-012

ปณัฏฎา แดงปุ่น

-2กลุ่มที่ / ลาดับที่
กลุ่มที่ 2
ลาดับที่ 13 - 23

เวลาสอบ

ห้องสอบ

09.00 - 12.00 น. Zoom Topic: 2022/สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ สส.ม.
ปี2565 (กลุ่ม 2) ว.23 กค.65
Meeting ID: 859 6722 6430
Passcode: 741596
เวลาสอบ ลาดับ เลขประจาตัวสอบ ชื่อ นามสกุล
09.00 น. 13

0501-013

ปิยพัทธ์ ตรังจิระเสถียร

09.10 น. 14

0501-014

ปริม แก้วประดับ

09.20 น. 15

0501-015

อภิวิชญ์ ยะสง่า

10.30 น. 16

0501-016

ธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์

10.40 น. 17

0501-017

ภูมิภัทร ปัญญาภู

10.50 น. 18

0501-018

รุสมีนี กุลาม

11.00 น. 19

0501-019

กิ่งกาญจน์ ชูพิทักษ์เผ่าพงษ์

11.10 น. 20

0501-020

ณัฐฤฎา คงต๊ะ

11.20 น. 21

0501-021

ธีรพัชร์ เทพชู

11.30 น. 22

0501-022

ไกรยสิทธิ์ เวกสูงเนิน

11.40 น. 23

0501-023

ชนิภา โชควังทอง

หมายเหตุ : 1. การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที/คน ให้ผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมรายงานตัว
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อผู้เข้าสอบตามลาดับที่ จากไลน์กลุ่ม
“สอบคัดเลือก สส.ม.ปี 65 รุ่น 8
2. การสอบสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 ห้อง ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และ
ห้องสอบที่กาหนดเท่านั้น
3. คะแนนการสอบและการสอบคัดเลือกจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครผ่านทั้งการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์
4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-765-3463

