
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
..................................... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ ์
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณใ์นการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 น้ัน 

บัดน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที ่23 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้นแลว้ 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์ ดังนี ้
ก าหนดขัน้ตอนการสอบสัมภาษณ ์ 

- ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ยื่นเอกสาร/หลักฐานการศกึษาต่าง ๆ ดังนี้
1) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript )
2) ส าเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา
3) ส าเนาผลสอบ TU-GET  (หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่ระบุ เช่น IELTS, TOEFL)

- ก าหนดยื่นหลักฐานภายในวันที่ 5 มิถุนายน  2563  เวลา 8.30–16.30 น. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ส่ง)
มาที่อีเมล graduate@arts.tu.ac.th  และขอใหผู้้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่เป็นปัจจุบัน มาให้ด้วย

- ก าหนดสอบวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00–12.00 น. และเวลา 13.00–16.00 น.
โดยจะจัดสอบแบบออนไลน์ ทั้งนีร้ายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามประกาศที่แนบท้ายของแต่ละสาขาวิชา 
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด และปฏิบัติตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
โดยเคร่งครัดด้วย 

ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรตัน์) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

รอลงนาม

mailto:graduate@arts.tu.ac.th


 
 

 
 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      

 

ระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์  (สอบเฉพาะสัมภาษณ์) 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563  ตั้งแต ่เวลา 09.00 – 13.00 น.   
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม  Zoom  
เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ         
 

 
01.   นายภคนันต์ ศรีสุข   เวลาสอบ 12.20 -12.35 น. 

 
 

 
 

 

ระดับปริญญาเอก สาขาประวัตศิาสตร ์ (สอบเฉพาะสัมภาษณ์) 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 13.00 น.   
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม  Zoom  
เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ         
 

01.   นางสาวเกษรา   ศรีนาคา 
02.   พระบวรเทพ  นรเทพไพศาล 
03.    นายธนินทร ์  ตีรณานนท ์
 
 
 

 
 

ระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร ์ (สอบเฉพาะสัมภาษณ์) 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 12.00 น.   
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม  Zoom 
เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ         
 

01.   นายธนพล  หยิบจันทร ์
02.   นางสาวกาญจนา   เรืองทอง 
03.    นางสาวตัสนีม  จันทร์จรญู 
04.   นายกวินพัฒน์  พชรบุณยเกียรติ 
05.   นายณัฐพร  มาประชา 
06.   พระมหาธีรเพชร  มาตพงษ์ 
07.   นายฐิติวัฒน์   เพชรถิรสวัสดิ์  
08.   นายอัสมี่  บุญมาเลิศ 
09.    นางสาวอิสรีย ์  พฤฒิจิระวงศ ์
 
 



 
 

 
 
ระดับปริญญาโท  สาขาภาษาศาสตร ์   
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 13.00 น.   
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม  Zoom 
 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ         
 

01.  นางสาวชนิกานต์  ชาญณรงค์       เวลาสอบ 9.00 - 9.15 น. 
02.  นายตุนท์ วิชธุว  แพรขาว   เวลาสอบ 9.20 - 9.35 น. 
03.  นางสาวขวัญฤทัย  บัวส าอางค์  เวลาสอบ 9.40 - 9.55 น. 
04.  นางสาวสุทธธิดา  ช้างพลายแก้ว  เวลาสอบ 10.00 - 10.15 น. 
05.  นายภัทรชัย  อ่อนน่วม  เวลาสอบ 10.20 - 10.35 น. 
06.  นางสาวฐิติภรณ์  หิรัญญนิธิวัฒนา  เวลาสอบ 10.40 -10.55 น. 
07.  นางสาวสุพิชญา  ฉิมวงศ ์   เวลาสอบ 11.00 -11.15 น. 
08.  นายพัทธดนย์  รัตนพิทักษ์  เวลาสอบ 11.20 -11.35 น. 
09.  นางสาวอิสราพร   แย้มเจริญ  เวลาสอบ 11.40 -11.55 น. 
10.  นางสาวชนิศตา  พูลศักดิ ์  เวลาสอบ 12.00 -12.15 น. 

 
 

 
    

ระดับปริญญาโท  สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย  
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563    ตั้งแตเ่วลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  Zoom / Hangouts 
    เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ     
  
 

     01   นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร 
 
 
 

 
ระดับปริญญาโท  สาขาพุทธศาสนศึกษา 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   เวลา 9.30 – 12.00 น.   
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  Zoom 
เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ         
   

01.    พระวันมงคล  ดีเลิศ 
02.   นางสาวปวีณรัตน์ วรรธนชุติพงศ์ 
03.    นายกฤษณ ์  เอื้อปัญญาพร 

 
 
 

 
 



 
 
 

ระดับปริญญาโท  สาขาญี่ปุน่ศึกษา   
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563    ตั้งแตเ่วลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  Zoom 
    เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ     
      

         01  นายชิติพัทธ์  พุ่มสม 
         02  นางสาวธัญวรัตน์  สุรัติชัยกุล  
         03  นายพิชัย  สายค าวงษ ์
         04  นายเชี่ยวชาญ  ทรัพย์สุริต 

        05                    นางสาวจรรญรัตน ์  คมวัชระ 
         06  นายภูเมศร์  วงษ์ขจร 
 

 
 
 
ระดับปริญญาโท  สาขาภาษาไทย   
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   ตั้งแตเ่วลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม  Microsoft Teams   

   เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ     
 
 

  01  นางสาวธนวรรณ  กรัณย์พิศุทธิ ์
  02  นายกิตติศักดิ์   กุลจันทร ์
  03  นายวิศรุต  จีระสมบูรณ์ยิ่ง 

 
 

 
 
ระดับปริญญาโท  สาขาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ    
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   ตั้งแตเ่วลา 9.30 น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  Zoom  
 

    เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกลุ                

  
     01       นางสาวนิชนันท์  จุลโลบล  เวลาสอบ 09.30 - 10.00 น. 
      02  นางสาวพิมายรัตน์ หวานนวล  เวลาสอบ 10.00 - 10.30 น. 
  03  พระปลัดอภิเชษฐ ์ สมค าศร ี เวลาสอบ 10.30 - 11.00 น. 
           04        นายพิชชากร   พวงสมบัติ เวลาสอบ 11.00 - 11.30 น. 
                    05                 นางสาวกีรตา   รวมธรรม เวลาสอบ 11.30 - 12.00 น. 
                    06                  นายกิตตินันท์   ชาวปากน้ า เวลาสอบ 13.00 - 13.30 น. 
                    07                  นางสาวรัตนศิริ   กิตติก้องนภางค์ เวลาสอบ 13.30 - 14.00 น. 
                    08           นางสาวศศิพิมพ์   แซ่ตั้ง  เวลาสอบ 14.00 - 14.30 น. 
                    09              นายวีระสิทธิ ์      อัจฉริยะเกียรติ เวลาสอบ 14.30 - 15.00 น. 
  
 



 


