
 ประกาศวทิยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ ์
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสิทธิเ์ข้าศึกษา 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัคร
สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและ
ปฏิบัติการพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ก าหนดสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังมี
รายนามต่อไปนี ้

วิชาเอกการพัฒนาร่วมสมัยและการประเมินผลเชิงพัฒนา

เลขประจ าตัวผูส้มคัร ชื่อ – สกุล 
แผน ก ๒ 

๐๐๓ นายธนวิทย์  บุญญังกูร 
๐๐๗ นางสาวกมลทิพย์  ศรีอรรคพรหม 
๐๐๙ นายภาคภมูิ  ศิริบูรณ์ 
๐๑๑ นางสาวมัลลิกา  อินุคาอิ 
๐๑๒ นายวุฒิไกร  กลางทอง 

แผน ข 
๐๐๒ นายสุกรี  หะยีบือราเฮง 
๐๐๘ นางสาวพิมพ์ชญา พรหมแสนยากร 
๐๑๓ นายนภัทร  เดชศักดิพล 
๐๑๔ นายณัฏฐภัทร์  ชื่นเอ่ียม 

\วิชาเอกปฏิบัติการพัฒนา



๒ 

วิชาเอกปฏิบัติการพัฒนา

เลขประจ าตัวผู้สมคัร ชื่อ – สกุล 
แผน ก ๑ ไม่ต้องศึกษารายวิชา 

๐๑๙ นายนิติศักด์ิ โตนิติ 
๐๒๑ นางสาวอัจฉรา ชมภูทัน 
๐๓๗ นายวัชรากร  ปังอุทา 

แผน ก ๒ 
๐๒๓ นางสาววารุณี  วันมะโน 
๐๒๖ นางสาวอัชฌา  กระสังข์ 
๐๒๘ นางสาวศศิกานต์  อุศรัตนิวาส 
๐๓๒ นางสาวเนติกา  ยัสโยธา 
๐๓๕ นายวีรพล  เต็งรัง 
๐๔๐ นางสาวกฤษตธมล  สุตะวงศ์ 
๐๔๔ ว่าที่ร้อยตรีศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย 

รายชื่อล าดับส ารอง 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร  ชื่อ – สกลุ 
*แผน ก ๑

๑ ๐๓๐ นางสาวดวงพร ยังรักษ ์
๒ ๐๔๓ นางสาวซากียะห ์ ปาแนแจกะ 
๓ ๐๓๑ ว่าที่ร้อยตรีพงศกร ประยงค์รักษ ์

หมายเหตุ: *รายชื่อล าดับส ารอง แผน ก ๑ หากเข้าศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แบบไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๒ วิชา ได้แก่ ปพส.๖๐๒ วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ร่วมสมัยและการประเมินผลเชิงพัฒนา และ บอ.๕๒๑ (บอ.๖๐๑) หลักการและ
กระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาเชิงพื้นที ่

         แผน ก ๒ 
๑ ๐๓๙ นางสาวขวัญฤทัย  อมรดลใจ 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
๑) ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ แล้วส่งทางอีเมล ma@psds.tu.ac.th ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

๒) กรณีมีผู้สละสิทธิ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะด าเนินการเรียกรายชื่อล าดับ
ส ารอง ตามล าดับ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

\การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 



๓ 

การขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามประกาศขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ปี ก ารศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๕  ข อ งส านั ก งาน ท ะ เบี ย น นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     
วันอาทิตยท์ี่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

การเปิดภาคการศึกษา 
วิชาเอกปฏิบตัิการพัฒนา  
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
วิชาเอกการพฒันาร่วมสมัยและการประเมินผลเชงิพัฒนา 
วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันที่      กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.กิริยา  กุลกลการ) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดี 

http://www.tu.ac.th/overview/admin/exec/25.surapon/vice-rector/sirirak.htm


๔ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------------------- 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………....................................... 
เป็นผู้มีรายชื่อเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 วิชาเอกการพัฒนาร่วมสมัยและการประเมินผลเชิงพัฒนา 

 วิชาเอกปฏิบัติการพัฒนา 

ขอแจ้งให้ทางหลักสูตรฯ ทราบว่าข้าพเจ้า 

 ขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

เนื่องจาก.................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 

หมายเหตุ: เมื่อกรอกข้อความแล้วให้ส่งทางอีเมล ma@psds.tu.ac.th ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นก าหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ ์จะท าการเรียกรายชื่อล าดับส ารองต่อไป 
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