
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2565 

(จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์) รายละเอียดดังประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แล้วนั้น 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 1 คน คือ 

  1. นายชานนท์  ลัภนะทิพากร 

   

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา จ านวน 17 คน ได้แก่ 

  1. นายกฤติน  กุ้ยอ่อน 

   2. นางสาวเขมกร  จาดใจดี 

  3. นายชนะพงษ ์  ลิ้มเสรี 

   4. นางสาวชนานันท์ รักพงษ์ไทย 

  5. นางสาวชนิกานต์ แสงนิล 

  6. นายณัชพล  สถิตวราทร 

  7. นางสาวณิชกานต์ กาเผือก 

  8. นายธรรดร  กุลเกลี้ยง 

  9. นายนันทวัฒน์  ศักดิ์สกุลคุณากร 

  10. นายนิฌามิล  หะยีซะ 
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11. นายนิธิศ  ธรรมแสงอดิภา 

12. นางสาวพัฐชญาณ ์ ค าแพง 

13. นาย พีรกิตติ ์  ศรีกุล 

14. นายภัทรภูมิ   ภาคสังข ์

15. นางสาวภัทรวดี อบอาย 

16. นายอนัส  อาลีมะสะ 

17. นายอมรินทร์  พิมลรัตน์ไพบูลย์ 

 

3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จ านวน 11 คน ได้แก่ 

1. นางสาวเขมกร  จาดใจดี 

2. นายจามิกร  โพธิ์เผื่อนน้อย 

  3. นางสาวจารวี  บูรณปัทมะ 

  4. นางสาวชนิตสิรี พุ่มทอง 

  5. นายณรงค์ศักดิ์ เธียรปัญญา 

  6. นายธนภัทร  โกสุมาภินันท์ 

  7. นายศุภสิทธิ์  ค าคูณ 

  8. นายสมรักษ์  แซ่ซิ้ม 

  9. นายสุพจน์  ชุณหโชติอนันต์ 

  10. นายสุรสีห์  บัวจันทร์ 

  11. นางสาวอิษยา ยิ่งมีมา 

ทั้งนี้ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 

จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็น วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  

เป็นต้นไป เนื่องจากในวันดังกล่าวตรงกับวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 2562-2563 
 

  4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปฏิบัติดังนี้ 

   4.1 ให้เขียนแนะน าตัวทางวิชาการ ประเด็นที่สนใจ และความคาดหวังที่มาเรียนใน

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

ภายในวันอาทิตยท์ี่ 15 พฤษภาคม 2565   
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   4.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

        (1) สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 

                               (2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล) 

                               (3) ก าหนดช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

 

ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ 

1. นายชานนท์ ลัภนะทิพากร 09.00-09.10 น. 

 

  5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปฏิบัติดังนี้ 

   5.1 ส่งไฟล์หลักฐานการศึกษาและเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 

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

        (2) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

                                    (3) ให้เขียนแนะน าตัวทางวิชาการ ประเด็นที่สนใจ และความคาดหวังที่มาเรียน

ในหลักสูตรนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

                                    โดยส่งไปที่ อีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 

พฤษภาคม 2565   

   5.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

        (1) สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 

                               (2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล) 

                                    (3) ก าหนดช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ 

1. นายกฤติน กุ้ยอ่อน 
 

09.10-10.00 น. 

 

 

2. นางสาวเขมกร จาดใจดี 

3. นายชนะพงศ์ ลิ้มเสรี 

4. นางสาวชนานันท์ รักพงษ์ไทย 

5. นางสาวชนิกานต์ แสงนิล 

6. นายณัชพล สถิตวราทร 10.00-11.00 น. 
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ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ 

7. นางสาวณิชกานต์ กาเผือก  

 

10.00-11.00 น. 

8. นายธรรดร กุลเกลี้ยง 

9. นายนันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร 

10. นายนิฌามิล หะยีซะ 

11. นายนิธิศ ธรรมแสงอดิภา 

12. นางสาวพัฐชญาณ์ ค าแพง 

11.00-12.00 น. 

13. นายพีรกิตติ์ ศรีกุล 

14. นายภัทรภูมิ ภาคสังข ์

15. นางสาวภัทรวดี อบอาย 

16. นายอนัส อาลีมะสะ 

17. นายอมรินทร์ พิมลรัตน์ไพบูลย์ 

 

  6. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปฏิบัติดังนี้ 

6.1 ส่งไฟล์หลักฐานการศึกษาและเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 

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

        (2) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

                                    โดยส่งไปที่อีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 

พฤษภาคม 2565   

   6.2 ก าหนดวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

        (1) สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  

                               (2) สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (จะแจ้งช่องทางติดต่อให้ทราบเป็นรายบุคคล) 

                                    (3) ก าหนดช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ 

ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ 

1. นางสาวเขมกร จาดใจดี  

10.00-11.00 น. 

 

 

2. นายจามิกร โพธิ์เผื่อนน้อย 

3. นางสาวจารวี บูรณปัทมะ 

4. นางสาวชนิตสิรี พุ่มทอง 
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ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ 

5. นายณรงค์ศักดิ์ เธียรปัญญา 10.00-11.00 น. 

6. นายธนภัทร โกสุมาภินันท์ 

7. นายศุภสิทธิ์ ค าคูณ 

11.00-11.50 น. 

8. นายสมรักษ์ แซ่ซิ้ม 

9. นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ 

10. นายสุรสีห์ บัวจันทร ์

11. นางสาวอิษยา ยิ่งมีมา 

 

  7. รายละเอียดอ่ืนๆ 

      7.1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบอีกครั้งทางอีเมล 

       7.2 ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ข้างต้นอาจมีการปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในวันสอบ

สัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านเตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา 09. 00 น. หรือ 10.00 น.  

ตามตารางเวลาสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาที่ระบุไว้ 

                         7.3 กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ โทร. 02 613 

2809 หรือ โทร. 02 613 2804 หรืออีเมล tusa.postgrads@gmail.com 

 

     ประกาศ ณ วันที่   10   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

          

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี) 

                  คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

       


