
ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

1 คณะนิติศำสตร์ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น.  สถำนท่ี  คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ มีค่ำผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ต้ังแต่ ม.4-

ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ฉบับ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและ ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

02-696-5113

2 คณะนิติศำสตร์ (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)  สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น.  สถำนท่ี ณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำม รับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ มีค่ำผลกำรเรียน

เฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและ ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

054-237-981 กด 2

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

หนา้ที ่1 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

3 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร 

(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์)

หลักสูตรควบบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจแบบบูรณำกำร

(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์)

สอบสัมภำษณ์

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว  ดูรอบเวลำกำรรำยงำนตัว ตำมประกำศท่ี www.tbs.tu.ac.th

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์

1. หลักฐำนกำรสมัคร  คณะพำณิชยศำสตร์ฯ มธ. จำกเว็บไซต์ ทปอ.

2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ท่ีแสดงค่ำผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 

(GPAX) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ และมีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน 

 หมำยเหตุ กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภำคกำรศึกษำใดท่ีได้ศึกษำในต่ำงประเทศ ให้ย่ืนเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและเอกสำร

รับรองท่ีเป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์

3. ส ำเนำบัตรประชำชน

4. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ- สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ถ้ำมี) - (ต้นฉบับพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำม

รับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน  1  ฉบับ

มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-5730   

มธ.ท่ำพระจันทร์ : 02-613-2191

4 คณะรัฐศำสตร์

วิชำเอกสำขำกำรเมืองกำรปกครอง

วิชำเอกสำขำกำรระหว่ำงประเทศ

วิชำเอกสำขำบริหำรรัฐกิจ

สอบสัมภำษณ์

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562     

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.  สถำนท่ี  คณะรัฐศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครของ ทปอ.

2. ใบแสดงผลกำรเรียน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ - สกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

5. แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) (ถ้ำมี)

6. รูปถ่ำย 1 น้ิว หรือ 1½” จ ำนวน 1 รูป

02-696-5462

5 คณะรัฐศำสตร์

หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองและกำรระหว่ำงประเทศ 

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)(โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์)

สอบสัมภำษณ์   

วันเสำร์ท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.  สถำนท่ี คณะรัฐศำสตร์ มธ.ท่ำพระจันทร์

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์  บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีเป็นชำวไทย) หรือ หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)

02-613-2304

หนา้ที ่2 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

6 คณะเศรษฐศำสตร์ สอบสัมภำษณ์   

วันเสำร์ท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00-12.00  น.

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.  สถำนท่ี คณะเศรษฐศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (อำคำรเดือน บุนนำค)  

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์สำมำรถ ตรวจสอบรำยละเอียดก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ท่ี  www.admissions.econ.tu.ac.th

 เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ท่ีแสดงค่ำผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 

ม.4 - ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ    

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ–สกุล  เฉพำะกรณีท่ี  ช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1  

ฉบับ 

4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จำก Internet ท่ี www.admissions.econ.tu.ac.th หมำยเหตุ : กรณีท่ีผู้สมัคร

ประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภำคกำรศึกษำใดท่ีได้ศึกษำในต่ำงประเทศให้ย่ืนเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและเอกสำรรับรองท่ีเป็นทำงกำรในวัน

สอบสัมภำษณ์

02-696-5980-2

7 คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี  11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562    

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.   สถำนท่ี  คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่ำย

2. ใบแสดงผลกำรเรียน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ - สกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

5. แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) (ถ้ำมี)

มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-5504

หนา้ที ่3 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

8 คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)  สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี  11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562    

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.   สถำนท่ี คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  มธ.ศูนย์ล ำปำง 

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่ำย

2. ใบแสดงผลกำรเรียน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ - สกุลในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)

5. แฟ้มสะสมงำน (Portfolio) (ถ้ำมี)

มธ.ศูนย์ล ำปำง : 054- 237-999 ต่อ 4

082-383-8861

9 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำจิตวิทยำ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์   

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี) 

* โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

10 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

    1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

    2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

    3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

    4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

    5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 * โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

หนา้ที ่4 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

11 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำประวัติศำสตร์ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 *โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

12 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำปรัชญำ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

13 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำศำสตร์ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

หนา้ที ่5 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

14 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

15 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 7. ใบแสดงผลสอบ PAT (ผลคะแนนสอบต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) 

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

หนา้ที ่6 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

16 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น 

(กลุ่มมีพ้ืนฐำนควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่น)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 7. ใบแสดงผลสอบ PAT 

  8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่น (JLPT) (หำกมี)

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

17 คณะศิลปศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น 

(กลุ่มไม่มีพ้ืนฐำนควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่น)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 7. ใบแสดงผลสอบ PAT 

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

หนา้ที ่7 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

18 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับภำษำจีน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ข้ึนไป

 *โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

19 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำเยอรมัน สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับตำมกรอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศของสหภำพยุโรปในระดับ A2 (หำกมี)

   * โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

หนา้ที ่8 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

20 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำรัสเซีย สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

 * โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

21 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำและวรรณคดีอังกฤษ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 6. เอกสำรแสดงกำรไปศึกษำต่ำงประเทศ (หำกมี)

* โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20
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ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

22 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำไทย สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

 2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

 3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

 4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

 5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

 * โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

23 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น. สถำนท่ี อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรำยละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทำง Internet

  2. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ

  3. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส ำเนำ

  4. ใบรำยงำนผลกำรเรียน พร้อมส ำเนำ

  5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หำกมี)

  6. ใบรับรองแพทย์ท่ีรับรองว่ำไม่มีอำกำรตำบอดหรือตำบอดสีท้ัง 2 ข้ำง และไม่มีควำมพิกำรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

*โปรดลงนำมส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

02-696-5218-20

24 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ 

(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 น.  สถำนท่ี  คณะศิลปศำสตร์ มธ.ท่ำพระจันทร์

เวลำกำรสอบสัมภำษณ์ เร่ิมเวลำ  9.00 น.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรท่ีทำงรำชกำรออกให้ 

2. Portfolio (ถ้ำมี)

02-613-2599 / 02-613-2672 

089-477-5123
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ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

25 คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำรัสเซียศึกษำ (โครงกำรพิเศษ) สอบสัมภำษณ์ 

1. วันสัมภำษณ์ในวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

2. กำรรำยงำนตัว 08.00 น.

3. สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศำสตร์ ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ( ต้ังแต่เวลำ 08.30-12.00 น.)

4. หลักฐำนท่ีใช้ในกำรสอบสัมภำษณ์ บัตรประชำชน

02-696-5663-4

26 คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.00 – 09.00 น.  สถำนท่ี  อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรอกข้อควำมชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมลงลำยมือช่ือในใบสมัคร 

2. บัตรประจ ำตัวประชำชน 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

4. วุฒิบัตรกำรศึกษำ  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2548 ต้องน ำ

          • ระเบียนกำรแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำท่ีแสดงระดับผลกำรเรียนเฉล่ีย (GPAX) โดยจะต้องให้

หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยลงนำมรับรองและประทับตรำโรงเรียนด้วย

          • หลักฐำนใบประกำศนียบัตร (ถ้ำมี) 

5. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกทุกคนต้องน ำส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือใบต่ำงด้ำว หรือหลักฐำนตำมท่ีทำงรำชกำรออกให้มำแสดงว่ำได้รับอนุญำตให้อยู่

ในประเทศไทย พร้อมน ำหลักฐำนต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ด้วย

6. รูปถ่ำยสี  ขนำด 1.5 น้ิว

7. หลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) สมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยจะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภำษณ์ และตรวจร่ำงกำยทำงเว็บไซต์ 

http://mytcas.com  

** ถ้ำไม่น ำหลักฐำนท้ังหมดดังกล่ำวข้ำงต้น หรือแม้น ำหลักฐำนบำงส่วนไปแสดงต่อกรรมกำรสอบสัมภำษณ์จะไม่รับอนุญำตให้เข้ำสอบสัมภำษณ์ และถือ

ว่ำขำดสอบสัมภำษณ์

0-2696-6215
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ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

27 คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 – 10.00  น.  สถำนท่ี คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มธ.ศูนย์รังสิต 

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับส ำเนำ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ชุด 

2. หนังสือรับรองผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) พร้อม ฉบับส ำเนำท่ีรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

3. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถำนศึกษำออกให้พร้อมตรำประทับของโรงเรียน

พร้อมฉบับส ำเนำท่ีรับรองควำมถูกต้อง  1 ชุด

4. ทะเบียนบ้ำน และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง  1 ชุด

5. บัตรประจ ำตัวประชำชน และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

6. ใบเปล่ียนช่ือ, นำมสกุล (ถ้ำมี)  และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

02-696-5814, 

02-696-5821, 

02-696-5835

28 คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ สำขำวิชำกำรวิจัยทำงสังคม  (โครงกำรพิเศษ) สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 12.30 – 14.00 น. สถำนท่ี คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับส ำเนำ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ชุด 

2. หนังสือรับรองผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) พร้อมฉบับส ำเนำท่ีรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

3. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถำนศึกษำออกให้พร้อมตรำประทับของโรงเรียน 

พร้อมฉบับส ำเนำท่ีรับรองควำมถูกต้อง  1 ชุด

4. ทะเบียนบ้ำน และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง  1 ชุด

5. บัตรประจ ำตัวประชำชน และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

6. ใบเปล่ียนช่ือ, นำมสกุล (ถ้ำมี)  และฉบับส ำเนำรับรองควำมถูกต้อง 1 ชุด

02-696-5814, 

02-696-5821, 

02-696-5835
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ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

29 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำขำวิชำสถิติ

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

สำขำวิชำเคมี

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม

สำขำวิชำเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำย่ังยืน

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

สำขำวิชำฟิสิกส์

สำขำวิชำฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สำขำวิชำวัสดุศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 11.00 น. สถำนท่ี อำคำรบรรยำยรวม 5 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน

2. วุฒิกำรศึกษำ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ – สกุล

02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

30 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมทำงอำหำร

สำขำวิชำสถิติ (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ) 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์กำรจัดกำร (หลักสูตรตรีควบโท) (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิทยำกำรประกันภัย (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำรพิเศษ)

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 11.00 น. สถำนท่ี อำคำรบรรยำยรวม 5 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน

2. วุฒิกำรศึกษำ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ – สกุล

02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

หนา้ที ่13 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

31 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 11.00 น.  

สถำนท่ี   ศูนย์ล ำปำง อำคำรเรียนรวม 5 ช้ัน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน

2. วุฒิกำรศึกษำ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ – สกุล

02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045

32 คณะวิศวกรรมศำสตร์

สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30  น.   สถำนท่ี อำคำรอ ำนวยกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

            1. รูปถ่ำยสี/ขำวด ำ ขนำด 1.5 น้ิว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ)

            2. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)

            3. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้สมัคร 

            4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร 

            5. ใบรับรองแพทย์ท่ีเป็นโรงพยำบำลของรัฐ หรือเอกชน (ยกเว้นคลินิก)

02-564-3001-9 ต่อ 3012,3013,3212,3024

33 คณะวิศวกรรมศำสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตสองสถำบัน  : TEP 

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (โครงกำรพิเศษ)

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต : TEPE 

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (โครงกำรพิเศษ)

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์ : AUTO

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์  

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น.  สถำนท่ี  อำคำรอ ำนวยกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่ำนระบบรับสมัครพร้อมติดรูปถ่ำย 1.5 น้ิว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)

2. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

3. ประกำศนียบัตรส ำเร็จกำรศึกษำ (กรณีนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำนำชำติหรือ โรงเรียนในต่ำงประเทศ) 

ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ

4. คะแนนมำตรฐำนด้ำนวิชำกำร  ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

5. คะแนนมำตรฐำนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

6. เอกสำรระบุตัวตนผู้สมัคร ได้แก่ ส ำเนำบัตรประขำชน (หรือ Passport ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน

02-564-3001-9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196

หนา้ที ่14 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

34 คณะวิศวกรรมศำสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรบริหำร

กำรก่อสร้ำง : EBM (โครงกำรพิเศษ)

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำอุตสำหกำร 

: iPEN-iEE (โครงกำรพิเศษ)

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en

(โครงกำรพิเศษ)

-หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต์  : 

V-TECH (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์พัทยำ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 09.00 น. สถำนท่ี อำคำรอ ำนวยกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร      

2. ส ำเนำบัตรประชำชน

02-564-3001-9 ต่อ 3250 

35 คณะสหเวชศำสตร์

สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์

สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 12.00 น. สถำนท่ี ช้ัน 2 อำคำรปิยชำติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 

2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6 สำยสำมัญแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ รวม 6 ภำคกำรศึกษำ)

3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT

สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์

02-986-9213 ต่อ 7216 

สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด

02-986-9213 ต่อ 7323

36 คณะสหเวชศำสตร์

สำขำวิชำรังสีเทคนิค (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 12.00 น. สถำนท่ี ช้ัน 2 อำคำรปิยชำติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน

3. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6 สำยสำมัญแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ รวม 6 ภำคกำรศึกษำ)

4. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT

5. ใบรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุขหรือโรงพยำบำลต้นสังกัด (เฉพำะนักเรียนในพ้ืนท่ี)

    5.1 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีให้รับใบรับรองได้ท่ี โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ

    5.2 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครรำชสีมำให้รับใบรับรองได้ท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ

02-986-9213 ต่อ 7233

หนา้ที ่15 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

37 คณะพยำบำลศำสตร์

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีขอรับทุน)

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีไม่ขอรับทุน)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว 8.30 – 10.00 น.   สถำนท่ี  ณ  ห้อง 219 ช้ัน 2 อำคำรปิยชำติ คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำงอินเตอร์เน็ต (ผ่ำนระบบ  ทปอ.)

2. ผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐ  (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th)

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน  1  ฉบับ

4. วุฒิกำรศึกษำ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ (ตำมคุณสมบัติเฉพำะท่ีคณะก ำหนด)

02-986-9213  ต่อ  7323 , 7397

38 คณะศิลปกรรมศำสตร์

สำขำวิชำกำรละคอน

สอบสัมภำษณ์    

 วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 9.00 น.  สถำนท่ี  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จำกเว็บไซต์ สทศ.

2. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผลกำร

เรียนเฉล่ียสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50

02-696-6249

39 คณะศิลปกรรมศำสตร์

สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  วิชำเอกส่ิงทอ

สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์  วิชำเอกแฟช่ัน

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 9.00 น.  สถำนท่ี  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จำกเว็บไซต์ สทศ.

2. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองผลกำร

เรียนเฉล่ียสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50

3.  ใบรับรองแพทย์ว่ำตำไม่บอดสี (จำกโรงพยำบำลของรัฐ) เท่ำน้ัน

02-696-6249

40 คณะศิลปกรรมศำสตร์

สำขำวิชำออกแบบหัตถอุตสำหกรรม (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 9.00 น.   สถำนท่ี  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบรับรองผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ 

หรือใบรับรองผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50

2. ใบรับรองแพทย์ว่ำตำไม่บอดสี (จำกโรงพยำบำลของรัฐ)

054-237-999 ต่อ 5403

หนา้ที ่16 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

41 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม  (โครงกำรพิเศษ)

หลักสูตรสถำปัตยกรรมภำยในบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)

หลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

(โครงกำรพิเศษ)

หลักสูตรกำรผังเมืองบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08:00 – 09:00 น. สถำนท่ี อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต

สอบสัมภำษณ์ เวลำ 09:00 – 12:00 น.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จำกระบบรับสมัคร เว็ปไซต์ http://mytcas.com

2. วุฒิกำรศึกษำ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

4. บัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ฉบับ

5. ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

6. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

7. รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว /2 น้ิว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป (ห้ำมใช้รูปถ่ำยสติกเกอร์ และรูปถ่ำยจำกกำร

สแกน)

02-986-9606, 

02-986-9030 ต่อ 3014, 3016

42 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์  

วันท่ี  11  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 09.30  น. สถำนท่ี อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร ท่ีพิมพ์ผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์            

2. บัตรประจ ำตัวประชำชน  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน  1  ฉบับ

3. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ–สกุล   เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ และผู้สมัครลงนำมรับรอง  ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 

ฉบับ  

4. ส ำเนำบัตรประชำชน บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030

หนา้ที ่17 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

43 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม

สำขำวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงนวัตกรรม

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th

รำยงำนตัวเวลำ 08.00-10.00 น. สถำนท่ี ณ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำคำรปิยชำติ มธ. ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จำกเว็บไซต์ของ ทปอ. 

2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำท่ีผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำท่ีผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 

4. ผู้สมัครทุกสำขำวิชำจะต้องมีใบรับรองแพทย์กำรตรวจสุขภำพ โดยระบุว่ำเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

เฉพำะนักศึกษำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์กำรตรวจวัดสำยตำท่ีไม่มีควำมผิดปกติทำงสำยตำตำมท่ีก ำหนดไว้ 

และต้องตรวจวัดสำยตำจำกจักษุแพทย์โรงพยำบำลของรัฐเท่ำน้ัน

02-564-4440 ต่อ 7420-1

44 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  

สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)

สำขำวิชำอนำมัยชุมชน (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)

สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)

สอบสัมภำษณ์    

 วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th

 รำยงำนตัวเวลำ 08.00-10.00 น. สถำนท่ี ณ ห้องบรรยำยรวม 3210 ช้ัน 2 อำคำรเรียนรวมห้ำช้ัน มธ. ศูนย์ล ำปำง

 เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จำกเว็บไซต์ของ ทปอ. 

2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำท่ีผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ

3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำท่ีผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 

4. ผู้สมัครทุกสำขำวิชำจะต้องมีใบรับรองแพทย์กำรตรวจสุขภำพ โดยระบุว่ำเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

   เฉพำะนักศึกษำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์กำรตรวจวัดสำยตำท่ีไม่มีควำมผิดปกติทำงสำยตำตำมท่ีก ำหนดไว้ 

และต้องตรวจวัดสำยตำจำกจักษุแพทย์โรงพยำบำลของรัฐเท่ำน้ัน

054-237-991 ต่อ 5601-2

45 คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์  สำขำวิชำวิทยำกำรเรียนรู้ สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11  พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30  น.  สถำนท่ี  ช้ัน 1 อำคำรสิริวิทยลักษณ์  คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครทำง Internet ท่ีกรอกข้อควำมชัดเจน ติดรูปถ่ำยพร้อมลงลำยมือช่ือ

2. บัตรประชำชนตัวจริง  พร้อมส ำเนำ (หรือเอกสำรเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ถ้ำมี)

02-564-4440-79 ต่อ 6718

หนา้ที ่18 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

46 วิทยำลัยนวัตกรรม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

(โครงกำรพิเศษ) (ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์)

สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรแปรรูปทำงดิจิทัล (โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ท่ำ

พระจันทร์)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 09.00 - 12.00 น.  สถำนท่ี  วิทยำลัยนวัตกรรม อำคำรอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 4  มธ.ท่ำพระจันทร์

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อควำมชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือในใบสมัคร

2. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ตัวจริง) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำเอกสำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (หำกมี)

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน

4. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน มัธยมศึกษำตอนปลำย ในกรณีส ำเร็จกำรศึกษำต่ำงประเทศใช้ Official Transcript และ

ใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ (หำกมี)

5. ใบรำยงำนผลคะแนน GAT และ O-NET หรือ ใบรำยงำนผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชำเฉพำะ

02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 

47 วิทยำลัยสหวิทยำกำร สำขำวิชำสหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ (ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง) สอบสัมภำษณ์

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 09.00 น.  สถำนท่ี วิทยำลัยสหวิทยำกำร มธ.ศูนย์ล ำปำง

สอบสัมภำษณ์ เวลำ 09.00-12.00 น.

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์

1. ส ำเนำบัตรประชำชน

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน

3. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครท่ีส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำ หรือ เทียบเท่ำ

4. ผลคะแนนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET)

5. ผลคะแนนกำรทดสอบวิชำควำมถนัดท่ัวไป GAT 

6. เอกสำรอ่ืนๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล

7. เอกสำรฉบับจริงทุกรำยกำร

054-237-999 ต่อ 5338

หนา้ที ่19 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

48 วิทยำลัยสหวิทยำกำร

- สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ 

(โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)  พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ (PAT1)

- สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ 

(โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ศูนย์ล ำปำง)  พ้ืนฐำนศิลปศำสตร์ (PAT 7.1-7.7)

สอบสัมภำษณ์   

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น. สถำนท่ี วิทยำลัยสหวิทยำกำร มธ.ศูนย์ล ำปำง 

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน

2. ส ำเนำใบ ปพ. 1 หรือประกำศนียบัตร หรือหลักฐำนส ำเร็จกำรศึกษำท่ีระบุ วันส ำเร็จกำรศึกษำ

3. ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ชุด

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด

5. ส ำเนำผลกำรทดสอบ O-NET (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จำก E-Score สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ)

6. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรสอบ GAT และ PAT (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จำก E-Score สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ)

7. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุลท้ังหมด (ถ้ำมี)

8. หลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)

054-237999 ต่อ 5337, 085-694 8037

49 วิทยำลัยสหวิทยำกำร 

- สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ 

(โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์) พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ (PAT1)

- สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ 

(โครงกำรพิเศษ)(ศึกษำท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์) พ้ืนฐำนศิลปศำสตร์ (PAT7.1-7.7)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 – 9.30 น.  สถำนท่ี อำคำรวิทยำลัยสหวิทยำกำร มธ.ท่ำพระจันทร์ 

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ชุด 

2. ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำท่ีแสดงคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

อย่ำงชัดเจน จ ำนวน 1 ชุด 

3. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) (คะแนนของปีกำรศึกษำ 2560 หรือของปีกำรศึกษำ 2561 เท่ำน้ัน) โดยพิมพ์

จำกระบบของ สทศ. E-SCORE จ ำนวน 1 ชุด  

4. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรทดสอบควำมถนัดท่ัวไป (GAT) โดยพิมพ์จำกระบบของ สทศ. E-SCORE จ ำนวน 1 ชุด 

5. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรทดสอบควำมถนัดทำงวิชำชีพและวิชำกำร (PAT) โดยพิมพ์จำกระบบของ สทศ. E-SCORE จ ำนวน 1 ชุด 

6. เอกสำรใบรับรองแพทย์ จำกโรงพยำบำลรัฐ หรือ เอกชน เท่ำน้ัน

02-613-2842

หนา้ที ่20 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

50 วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (โครงกำรพิเศษ) (หลักสูตรนำนำชำติ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น. สถำนท่ี  วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. แบบฟอร์มกำรรำยงำนตัวฯ สำมำรถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th

 2. ใบแจ้งยอดช ำระเงินค่ำสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทำงอินเตอร์เน็ต ท่ี www.tcas.cupt.net

 3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

 4. ใบแสดงผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษจ ำนวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภำษำอังกฤษให้น ำผลมำย่ืนในวันสัมภำษณ์             

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

 5. วุฒิกำรศึกษำใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่ำจ ำนวน 1 ฉบับ              

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 6. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

02-564-4440 ต่อ 4245

51 วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

สำขำวิชำวิศวกรรมทำงคลินิก (โครงกำรพิเศษ) (หลักสูตรนำนำชำติ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น. สถำนท่ี  วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

 1. แบบฟอร์มกำรรำยงำนตัวฯ สำมำรถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th

 2. ใบแจ้งยอดช ำระเงินค่ำสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทำงอินเตอร์เน็ต ท่ี www.tcas.cupt.net

 3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

 4. ใบแสดงผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษจ ำนวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภำษำอังกฤษให้น ำผลมำย่ืนในวันสัมภำษณ์             

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

 5. วุฒิกำรศึกษำใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่ำจ ำนวน 1 ฉบับ              

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 6. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

02-564-4440 ต่อ 4245

หนา้ที ่21 จาก 22



ล ำดับ คณะ / สำขำ รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ เบอร์โทร

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบท่ี 3 กำรรับตรงร่วมกัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

52 วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

หลักสูตรกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)(หลักสูตรนำนำชำติ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ดูรำยละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th

กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น. สถำนท่ี  วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. แบบฟอร์มกำรรำยงำนตัวฯ สำมำรถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th

2. ใบแจ้งยอดช ำระเงินค่ำสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทำงอินเตอร์เน็ต ท่ี www.tcas.cupt.net

3. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 1 ฉบับ

4. ใบแสดงผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษจ ำนวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภำษำอังกฤษให้น ำผลมำย่ืนในวันสัมภำษณ์             

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

5. วุฒิกำรศึกษำใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่ำจ ำนวน 1 ฉบับ  

(ฉบับจริงพร้อมส ำเนำและผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

6. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐำนไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ และผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)

02-564-4440 ต่อ 4245

53 วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์

สำขำวิชำกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ (โครงกำรพิเศษ)

สอบสัมภำษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  

กำรรำยงำนตัว เวลำ 8.30 – 9.30 น. สถำนท่ี วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

เอกสำรท่ีต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน

2. เอกสำรแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)

3. เอกสำรแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชำเฉพำะ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์

02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 

090-972-5311 / 09-1730-4967

หนา้ที ่22 จาก 22


