
 

 
 
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณเ์พ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
******************************************** 

  ตามที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ก าหนดเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น 

  บัดนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น         
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยขอ
แจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ เวลา สถานที่ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ มธ.ศูนย์รังสิต 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายงานตัว เวลา 08.00-10.00 น.

สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ มธ.ศูนย์ล าปาง 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายงานตัว เวลา 08.00-10.00 น.

สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 7311 ชั้น 3 อาคารบุญชูปณิธาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

  

2. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์   
1. ใบสมัครรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนา

ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนา

ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4. ผลคะแนน GAT, PAT2, ONET ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. 

 



 
 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงนามส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6. เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะต้องมีใบรับรองแพทย์การ
ตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตาตามที่ก าหนดไว้ และต้องตรวจสายตา
จากจักษุแพทย์โรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                     

                    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นาย ณตกฤษ ทาเชาว์ 
2 นางสาว ศุภาพิชญ์ กิจไพบูลย์ชัย 
3 นาย วัศพล วัชรอ าไพวัณย์ 
4 นางสาว ณัฐวดี มณีสาร 
5 นางสาว ธนาวดี ชัยสุวรรณรัตน ์
6 นาย ธนวินท์ สีนวนสกุลณี 
7 นางสาว พิชญาภรณ์ จ๊ะใจ 
8 นางสาว เหมวรรณ์ นงนุช 
9 นางสาว ศศิกานต์ ศรีพงษ์ 
10 นางสาว ฉัตราภรณ์ ด่อนสิงหะ 
11 นางสาว จารุมน ศรสุวรรณ์ 
12 นาย ฉลองบุญ สิริวิชโช 
13 นางสาว อารียา ตรีขันธ์ 
14 นางสาว กิติยา สะตือบา 
15 นางสาว พิชามญชุ์ ปิยะกิจสมบูรณ์ 

                                                                                         
 

  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาว ธนาวดี ชัยสุวรรณรัตน ์
2 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์แดง 
3 นางสาว เนตรชนก เจริญฤทธิ์ 
4 นางสาว เบญญาภา ราวีศรี 
5 นางสาว สิริรัตน์ ปุรณะวิทย์ 
6 นางสาว ปรีญา งามสง่า 
7 นางสาว นันทิยา ข าคมเขตต์ 
8 นางสาว ธารทิพย์ ธรรมษา 
9 นางสาว สุชาดา ไทยประสงค์ 
10 นางสาว สุธิดา คีรีโชติกุล 
11 นางสาว วิภาดา สร้อยนาค 
12 นางสาว สุภัสร สุนทวงษ ์
13 นางสาว นุรฮัยดา มะลีมิง 
14 นางสาว นัสรียะห์ อาคง 
15 นางสาว ศุทธิณี ผุยค าสิงห์ 
16 นางสาว พีรพรรณ จูเจริญ 
17 นางสาว ดลพร สุขะรัตน์ 
18 นางสาว ตยาคีร์ พรมมาลา 
19 นาย ชนสรณ์ สามัคคี 
20 นาย โรจนศักดิ์ ดวงสีดา 
21 นางสาว กานต์พิชชา วารีศรี 
22 นางสาว รุ่งฤดี สาลีพันธ์ 

                                                                                         
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นาย ณตกฤษ ทาเชาว์ 
2 นาย วัศพล วัชรอ าไพวัณย์ 
3 นางสาว ณัฐวดี มณีสาร 
4 นางสาว ศศิกานต์ ศรีพงษ์ 
5 นาย ฉลองบุญ สิริวิชโช 
6 นางสาว อารียา ตรีขันธ์ 
7 นาย นราวิชญ์ ยิ่งยงค์ 
8 นางสาว ชนากานต์ บวรรัตนโชติกุล 
9 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์แดง 
10 นางสาว ประภัสสร ขันทะเสน 
11 นางสาว เจษกนก พันทัศน์ 
12 นางสาว ศุภิสรา ทัพฤทธ์ 
13 นางสาว สรัญญา สง่าชาติ 
14 นาย นนท์ธวัช เนียรมงคล 

                                                                                         
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาว สิริรัตน์ ปุรณะวิทย์ 
2 นางสาว กุลธิดา นินค า 
3 นางสาว วิภาดา สร้อยนาค 
4 นางสาว เพชรรัตน์  ครองตน 
5 นางสาว สิริภัทร รักษาสุข 
6 นางสาว กมลพร ปินตานา 
7 นางสาว ธันญาภรณ์ ค ายวง 
8 นางสาว นุชจรินทร์ ละมุล 
9 นางสาว ฮานีฟาร์ เจ๊ะมิง 

                                                                                         
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นาย ธนพน ถาวรพฤกษ์ 
2 นาย ฉลองบุญ สิริวิชโช 
3 นางสาว ชนากานต์ บวรรัตนโชติกุล 
4 นางสาว ณัฐธยาน์ นาข้าม 
5 นาย พีรพงศ์ นิลด า 
6 นาย นนทกร สังข์แสง 
7 นางสาว ปิยะธิดา โนกุญชร 
8 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์แดง 
9 นางสาว รุ่งทิวา บุญเลิศ 
10 นางสาว ประภัสสร ขันทะเสน 
11 นางสาว พรรณิภา โมธินา 
12 นาย ภูริวัจน ์ พัฒนศศินิธิกุล 
13 นางสาว พิมพ์สุภา รักแฟง 
14 นางสาว ฐิตาวัฒน์ สิงห์สมบุญ 
15 นางสาว อรสรัล คังคะวิสุทธิ์ 
16 นางสาว พิชชามณฐ์ ธรานันทเศรษฐ์ 
17 นางสาว ทรรษพร หนูแก้ว 
18 นางสาว อนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์ 
19 นางสาว วรรณรัชต์ กรุดเพชร 

                                                                                         
  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาว สิริรัตน์ ปุรณะวิทย์ 
2 นางสาว วิรัลยา สิงห์ท ี
3 นางสาว วิภาดา สร้อยนาค 
4 นางสาว น้องปรางค์ จันทร์ด ารง 
5 นางสาว รัชนีวรรณ อยู่เต็มสุข 
6 นางสาว กมลพร ปินตานา 
7 นางสาว รัตติยากร ณ น่าน 
8 นางสาว ณัฐชาชรินทร์ ค ารินทร์ 
9 นางสาว ตรีรักษ์ ชัยสิทธิ ์
10 นางสาว ธมนวรรณ นุ่มนวล 
11 นางสาว กมลพรรณ ค าทา 
12 นางสาว อารีนา เจะอามะ 
13 นางสาว รุ่งฤดี สาลีพันธ์ 

                                                                                         
 


