
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีประกาศเรื่องการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ  ระบบ

ทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2564 (จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์) รายละเอียดดังประกาศลงวันที่ 8 

มกราคม 2564 แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 2 คน ได้แก่ 

  1. นางสาวพสินี      ธีระกานตภิรัตน ์

  2. นางสาวศิริรุ่ง      ศรีสิทธิพิศาลภพ 

 

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 13 คน ได้แก่ 

  1. นายกฤษณะ   ภูมิกระจ่าง 

   2. นายทักษ์ดนัย  รักตะวัต 

  3. นายธวัชชัย   ทองป้ัน 

   4. นางสาวนลินรัตน์  เลิศลีลาวิราม 

  5. นางสาวพิมพ์ชนก  พิชัยกาล 

  6. นางสาววรพร   พงษ์สามารถ 

  7. นายวิรัญจ์   ศรีบวรปราชญ์ 

  8. นายศุภกฤษ   อินธิสาร 
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  9. นายสวิช   เยาวะนิจ 

10. นางสาวอมรรัตน์  บุญศิริ 

11. นายอนัส   อาลีมะสะ 

12. นาย อิศรา   อรุณศร ี

13. Miss WU  TONG 

 

3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จ านวน 9 คน ได้แก่ 

1. นางสาวกานต์พิชชา  อภิวันท์สนอง 

2. นายณปกรณ์   ภูธรรมะ 

  3. นายณัฐวุฒิ   ตินทุกะสิร ิ

  4. นางสาวทองศิริ   ก่ าแดง 

  5. นายธนวุฒิ   ศรีสวัสดิ ์   

  6. นางสาวธัญชนก  กมลวิเศษกุล 

  7. นางสาวสุชาดา  โพธิสิงห ์

  8. นางสาวอลิสสา  สาริวงศ์จันทร์ 

  9. นางสาวอินทราณี  ศรีบุญเรือง 

 

  4. โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ  

ให้ทราบ ดังนี้ 

   1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5 

มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/148 

2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา 

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ส าหรับผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 

2564 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2564  

    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชาสามารถดูรายละเอียดและวิธีการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://tinyurl.com/3vxr9r55 รวมทั้งปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่ https://tinyurl.com/4e8dcksa 
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   3) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะแจ้งให้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ปฐมนิเทศของ

คณะฯ ในภายหลัง 

   4) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัย

ทางสังคม ต้องด าเนินการเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี ้ 

 

                      รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ (TU005 และ TU006)           

                                   ในภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 ตามล าดับ 

 

    สาขาวชิามานุษยวิทยา 

  1. นายกฤษณะ   ภูมิกระจ่าง 

   2. นายทักษ์ดนัย  รักตะวัต 

  3. นายธวัชชัย   ทองป้ัน  

  4. นางสาวพิมพ์ชนก  พิชัยกาล 

  5. นางสาววรพร   พงษ์สามารถ 

  6. นายสวิช   เยาวะนิจ 

7. นางสาวอมรรัตน์  บุญศิริ 

8. นายอนัส   อาลีมะสะ 

 

  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 

1. นางสาวกานต์พิชชา  อภิวันท์สนอง 

2. นายณปกรณ์   ภูธรรมะ 

  3. นายณัฐวุฒิ   ตินทุกะสิร ิ

  4. นางสาวทองศิริ   ก่ าแดง 

  5. นายธนวุฒิ   ศรีสวัสดิ ์   

  6. นางสาวธัญชนก  กมลวิเศษกุล 

  7. นางสาวสุชาดา  โพธิสิงห ์

  8. นางสาวอลิสสา  สาริวงศ์จันทร์ 

   9. นางสาวอินทราณี  ศรีบุญเรือง 
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                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการยกเว้นภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา (ให้ได้ P) 

            1. นางสาวนลินรัตน์ เลิศลีลาวิราม (TU-GET ได้คะแนน 640) 

            2. นายวิรัญจ์   ศรีบวรปราชญ์ (TU-GET ได้คะแนน 630) 

            3. นายศุภกฤษ  อินธิสาร  (TU-GET ได้คะแนน 640) 

            4. นายอิศรา  อรุณศร ี  (IELTS ได้คะแนน 6.5) 

            5. Miss WU  TONG  (IELTS ได้คะแนน 7.0)  
 

5) แจ้งรายละเอียดส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

วิจัยทางสังคม ที่จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวน 1 หรือ 2 วิชาตามที่คณะฯ ได้ประกาศให้ทราบ ดังนี ้

                5.1) ตารางบรรยายวิชาเสริมพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน/2563 รายละเอียดดัง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

                5.2) วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน คือ วันเสาร์ที่ 12 

มิถุนายน 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ส าหรับ

รายละเอียดการเข้าเรียนทางออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางอีเมล์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

       5.3) ก าหนดวันและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินดังนี้  

    วันลงทะเบียนเรียน เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 22.30 น. ส าหรับขั้นตอน

การลงทะเบียนสามารถดูได้ที่ https://tinyurl.com/5xmjtfb7 

     วันช าระเงิน เริ่มช าระเงินผ่าน TU GREAT APP ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 

เวลา 09.00 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 22.30 น. ส าหรับขั้นตอนการช าระเงินสามารถดูได้ที่ 

https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/697 

  5. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิชัย แสงดาวฉาย เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษาฯ 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081 255 8607 หรือ คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081 642 8742 

หรือ Email:  tusa.postgrads@gmail.com 
 

     ประกาศ ณ วันที่    31     พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

         

   

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี) 

           คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 



 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ตารางสอนปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ภาคฤดูร้อน / 2563 

 

* คือวิชาเสริมพื้นฐาน 

 

รหัส-วชิา วิชา
พื้นฐาน
หรือ

ผู้บรรยาย
อนุมัต ิ

หน่วย
กิต 

Sec/ 
Gr 

หลักสูตร จ านวน
รับ 

วัน-เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้อง ก าหนด
สอบ 

          

1. *สม.501 ปรัชญาและปฏิบัติการวิจัยทางสังคม 
  SA501 Philosophy and Practice of Social 

Research 
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- ส. 08.00-12.00 น. ผศ.ดร.ปณิธ ี
บราวน ์

ผศ.ดร.จันทนี  
             เจรญิศร ี
ผศ.ดร.ณัฐจรี  
          สุวรรณภัฏ 
อ.ศิริพร  
         ศรีสินธุ์อุไร 
 

เรียนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

คณะจะ
ประกาศ
อีกครัง้ 

 

2. *สม.502 สถิติพื้นฐานเพือ่การวิจัยทางสงัคม 
  SA502 Fundamental Statistics for Social Research 
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- ส. 13.00-17.00 น. อ.อัครนัย 
ขวัญอยู ่

อ.ดร.ธนานนท ์
บัวทอง 

 

” 
 

” 
 


