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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ Inter Program Admission 1) 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น 

บัดนี้  การพิจารณาผลการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดให้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House วันที่ 22 – 23 เมษายน
2563 ที่ student.mytcas.com

2. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง
สาขาเดียวในระบบ TCAS หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่กำหนด (เวลา 24.00 น. 
ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกใน
รอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ในรอบถัดไป แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกในภายหลังได้  

จงึประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกนั 

ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ Inter Program Admission 1) 
  

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1 630300064 นางสาว สาริศา ลือชาธรรม 

2 630300065 นางสาว บุราณ ี สุนทรโรหิต 
3 630300066 นางสาว ชณิษชา พูลเพิ่ม 

4 630300067 นางสาว ณภินันท ์ ละไมเสถียร 
5 630300068 นางสาว ภัณฑิรา ปิติอิสริยาภรณ ์

6 630300069 นางสาว นิสรีน เบ็ญเราะมาน 

7 630300078 นาย พสวัฒน ์ คลังวิฑูรย ์
8 630300079 นาย กันตพัฒน ์ รุ่งรังสิมากุล 

9 630300080 นางสาว นภสร  จรูญภัคอำพน 
10 630300081 นางสาว ศศธร เติมผลบุญ 

11 630300082 นาย เชน ปริณากุล 
12 630300084 นางสาว วริศรา ณัฐพัฒนะ 

13 630300085 นางสาว นัยนป์พร ตันเต็มทรัพย ์
14 630300087 นางสาว Yunjin Lee 

15 630300088 นางสาว พลอยนภัส ขวัญอิ่มจิต 
16 630300089 นางสาว อรนิดา อุดมคำ 

17 630300091 นางสาว โสมวิมาลา  ณ อุบล 

18 630300093 นางสาว กานต์ชนิต สุทธาศวนิ 
19 630300096 นางสาว นนทวรรณ ยุวชาต ิ

20 630300098 นางสาว พัทธนันท ์ จิรภัทรโชติมณ ี
21 630300100 นาย กฤตพล ชลสายพันธ ์

22 630300101 นางสาว ณิชาพชัร์ น้ำทรัพย์อนนัต ์
23 630300102 นางสาว นภัสสร กรรเจียก 

24 630300103 นางสาว ปารม ี เหล่าชินชาต ิ
25 630300104 นางสาว สลิลทิพย ์ วงศ์สกุลภักดี 

26 630300106 นางสาว บุณย์นลิน พรพีรพาน 
27 630300108 นางสาว ศิรินยา วงศ์มุ่งด ี
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ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

28 630300109 นางสาว จิดาภา โตสมบุญ 

29 630300111 นางสาว นิภาพันธ ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

30 630300115 นางสาว พิชชากร โกมลวิสุทธิ ์
31 630300117 นาย กฤษณพันธุ ์ อุดมสัจจพันธุ ์

32 630300118 นางสาว กีรัตยา สิงห์ศิลารักษ ์
33 630300122 นางสาว สิรินดา งามวงษ์วาน 

34 630300123 นางสาว ชนิกานต ์ นิมิตรมงคล 
35 630300125 นาย สิรสิชฌ ์ ไชยคุปต ์

36 630300126 นางสาว ปวันรัตน ์ ลิ่วเฉลิมวงศ ์
37 630300128 นางสาว สิริวยาส ลิ้มเจริญ 

38 630300129 นางสาว ชลิตา สังข์ขาว 
39 630300131 นางสาว ธนัญชนก เพชรสังข ์

40 630300132 นางสาว ปรียาภัทย ์ หล่อสุวรรณศิริ 

 




