
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  รายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตร ี 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รอบ Inter Program-admission 1 ประจ าปีการศกึษา 2564 

……………………………………………………. 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

ในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 1 นั้น 

บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือก รอบ Inter Program-admission 1 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ผ่านการ

คัดเลือกทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing house) วันที่ 

10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่ student.mytcas.com

2. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาเดียวในระบบ 

TCAS หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบ

ให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถ

สมัครคัดเลือกได้ในรอบถัดไป แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกในภายหลังได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   29  เมษายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 



 

 

 

รายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

วทิยาลยันวตักรรม รอบ Inter Program Admission 1 ประจ าปีการศกึษา 2564 

  

ล าดบั เลขทีใ่บสมคัร ค าน าหนา้ ชือ่ สกลุ 

1 640300048 นาย วีรอินท์ ลาภประชา 

2 640300050 นาย เสฏฐนันท ์ รุ่งรังสิมากุล 

3 640300053 นางสาว แพรวา อภิรมย์ฤกษ์ 

4 640300055 นาย สหรัถ ยงชัยชาญ 

5 640300060 นางสาว ภาวิตา ประจักษ์ธรรม 

6 640300061 นาย วัศพล เอ้ืออนันต ์

7 640300062 นางสาว มัฑณวลัย วัฒนศิริสุข 

8 640300063 นางสาว พิชญาพร จุฑารัตนพงศ ์

9 640300066 นางสาว สุณัฏฐา แซ่ลี 

10 640300067 นาย สรัล ชาดา 

11 640300069 นางสาว พัชนพ หยดย้อย 

12 640300070 นางสาว นวภัทร ลีลาบูรณธนกูร 

13 640300071 นางสาว เจยีระไน เจียมกนก 

14 640300072 นางสาว ณัฎฐณิชา กรวยสวัสดิ ์

15 640300074 นาย รัชพล เชาวลิตถวิล 

16 640300077 นางสาว ญาณิตา ซอโสตถิกุล 

17 640300079 นางสาว พิมชนก เรืองอารีย์รัชต์ 

18 640300081 นางสาว ณภัทร ว่องไตรรัตน ์

19 640300084 นาย ชินวชิญ ์ จริยวงศ์ 

20 640300086 นางสาว ชนากานต ์ นิยมเจริญสุข 

21 640300087 นาย ชัชวิสร ์ หวั่งหลี 

22 640300091 นางสาว ปวิชญา เทวคุปต์ 

23 640300095 นางสาว นภเกตน์ อัครพิพัฒน์เดโช 

24 640300102 นางสาว ณิชารีย ์ วิชชไุตรภพ 

25 640300104 นางสาว วรรณวนัช สิงห์โตแก้ว 

26 640300105 นาย ภูขวัญ สารากรบริรักษ ์

27 640300107 นาย พงศ์พล เหล่าสุนทรศิร ิ



 

 

 

ล าดบั เลขทีใ่บสมคัร ค าน าหนา้ ชือ่ สกลุ 

28 640300109 นางสาว หทัยกาญจน ์ เลาหกรรณวนิช 

29 640300111 นาย ธนิก เลิศอ ารุงวัฒนา 

30 640300112 นางสาว ชวัลญา ตระกูลชื่นวิรัตน ์

31 640300113 นางสาว ญาติกา รักษ์ศรีทอง 

32 640300114 นางสาว ศิริพร พิบูลย์พงศ ์

33 640300118 นางสาว ภรภัทร ตุลารักษ ์

34 640300120 นางสาว นิชาภา ลี้ศิริวัฒนกุล 

35 640300121 นางสาว ปิ่นขวัญ ศิริวิจิตรกุล 

36 640300122 นางสาว นลินรัตน ์ แสงอุทัยวัฒนา 

37 640300124 นางสาว พิชญาภา ตั้งใจตรง 

38 640300125 นางสาว นาราภัทร วีระพงษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 


