
 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผา่นข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์) 

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีประกาศเรื่องการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ระบบ

ทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2564 (จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์) รายละเอียดดังประกาศลงวันที่ 8 

มกราคม 2564 แล้วนั้น 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 4 คน ได้แก่ 

  1. นายกฤตเมธ  เกตุกล่ า 

  2. นางสาวพสินี      ธีระกานตภิรัตน ์

  3. นางสาวศิริรุ่ง      ศรีสิทธิพิศาลภพ 

   4. นางสาวสุรพัสตร์     ภัทรานนท์อุทัย 
 

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 14 คน ได้แก่ 

  1. นายกฤษณะ   ภูมิกระจ่าง 

   2. นายทักษ์ดนัย  รักตะวัต 

  3. นายธวัชชัย   ทองป้ัน 

   4. นางสาวนลินรัตน์  เลิศลีลาวิราม 

  5. นางสาวพิมพ์ชนก  พิชัยกาล 

  6. นางสาววรพร   พงษ์สามารถ 

  7. นายวิรัญจ์   ศรีบวรปราชญ์ 
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  8. นายศุภกฤษ   อินธิสาร 

  9. นายสวิช   เยาวะนิจ 

  10. นางสาวหงส์หยก  บุญปัญญา 

11. นางสาวอมรรัตน์  บุญศิริ 

12. นายอานัส   อาลีมะสะ 

13. นาย อิศรา   อรุณศร ี

14. Miss WU  TONG 

 

3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จ านวน 12 คน ได้แก่ 

1. นางสาวกานต์พิชชา  อภิวันท์สนอง 

2. นายณปกรณ์   ภูธรรมะ 

  3. นายณัฐวุฒิ   ตินทุกะสิร ิ

  4. นางสาวทองศิริ   ก่ าแดง 

  5. นายธนวุฒิ   ศรีสวัสดิ ์

  6. นางสาวธัญชนก  กมลวิเศษกุล 

  7. นายพงศกร   สง่าผล 

  8. นายพศุตม์   ห้วยลึก 

  9. นางสาวพิมพ์รดา  ตันติวิริยโชติการ 

  10. นางสาวสุชาดา  โพธิสิงห ์

  11. นางสาวอลิสสา  สาริวงศ์จันทร์ 

  12. นางสาวอินทราณี  ศรีบุญเรือง 

 

  4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปฏิบัติดังนี ้

   4.1 ให้เขียนแนะน าตัวทางวิชาการ ประเด็นที่สนใจ และความคาดหวังที่มาเรียนใน

หลักสูตรนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยส่งไฟล์ทางอีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com 

ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564   

   4.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

        (1) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

                               (2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล) 

                               (3) ก าหนดช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ ์
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ชื่อ-นามสกลุ ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ ์

1. นายกฤตเมธ  เกตุกล่ า 09.00-09.15 น. 

2. นางสาวพสินี ธีระกานตภิรัตน ์ 09.15-09.30 น. 

3. นางสาวศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ 09.30-09.45 น. 

4. นางสาวสุรพัสตร์ ภัทรานนท์อุทัย 09.45-10.00 น. 

 

  5. ให้ผู้มสีิทธิส์อบภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปฏิบัติดังนี ้

   5.1 ส่งไฟล์หลักฐานการศึกษาและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

                                    (1) ปรญิญาบัตร/หนังสือส าคัญ/ ใบรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) 

        (2) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

                                    (3) ให้เขียนแนะน าตัวทางวิชาการ ประเด็นที่สนใจ และความคาดหวังที่มาเรียน

ในหลักสูตรนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

                                    โดยส่ ง ไปที่ อี เมล์  tusa.postgrads@gmail.com ภายในวั นศุ กร์ ที่  14 

 พฤษภาคม 2564 

   5.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

        (1) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

                               (2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล) 

                                    (3) ก าหนดชว่งเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

 

ชื่อ-นามสกลุ ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

1. นายกฤษณะ ภูมิกระจ่าง 

10.00-11.00 น. 

2. นายทักษ์ดนัย รักตะวัต 

3. นายธวัชชัย ทองปั้น 

4. นางสาวนลินรัตน์ เลิศลีลาวิราม 

5. นางสาวพิมพ์ชนก พิชัยกาล 

6. นางสาววรพร พงษ์สามารถ 

7. นายวิรัญจ์ ศรีบวรปราชญ์ 11.00-12.00 น. 

 8. นายศุภกฤษ อินธิสาร 
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ชื่อ-นามสกลุ ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

9. นายสวิช เยาวะนิจ

11.00-12.00 น. 10. นางสาวหงส์หยก บุญปญัญา

11. นางสาวอมรรัตน์ บุญศริิ

12. นายอานัส อาลีมะสะ

13. นายอิศรา อรุณศรี
12.00-12.20 น. 

14. Miss WU TONG

6. ให้ผู้มสีิทธิส์อบภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม  ปฏิบัติดังนี้

6.1 ส่งไฟลห์ลักฐานการศึกษา ดังนี้

(1) ปรญิญาบัตร/หนังสือส าคัญ/ใบรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี)

(2) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

โดยส่ ง ไปที่ อี เมล์  tusa.postgrads@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่  14

พฤษภาคม 2564 

6.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

(1) สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

(2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล)

(3) ก าหนดชว่งเวลาการสอบสัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกลุ ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

1. นางสาวกานต์พิชชา อภิวันท์สนอง

09.00-10.00 น. 

2. นายณปกรณ์ ภูธรรมะ

3. นายณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ

4. นางสาวทองศิริ ก่ าแดง

5. นายธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์

6. นางสาวธัญชนก กมลวิเศษกุล

7. นายพงศกร สง่าผล

10.00-11.00 น. 8. นายพศุตม์ ห้วยลึก

9. นางสาวพิมพ์รดา ตันติวิริยโชติการ
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ชื่อ-นามสกลุ ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

10. นางสาวสุชาดา โพธิสิงห์  

10.00-11.00 น. 11. นางสาวอลิสสา สาริวงศ์จันทร ์

12. นางสาวอินทราณี ศรีบญุเรือง 

 

  7. รายละเอียดอื่นๆ 

      7.1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณอ์อนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบอีกครั้งทางอีเมล์ 

       7.2 ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ข้างต้นอาจมีการปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในวันสอบ

สัมภาษณ ์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านเตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

                         7.3 กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิชัย แสงดาวฉาย เลขานุการ

โครงการบัณฑิตศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081 255 8607 หรือ คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ 081 642 8742 

 

     ประกาศ ณ วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

          

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจรญิศรี) 

                  คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

       


