
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตร ี

ประจ าปกีารศกึษา 2563 

รอบที ่4 รบักลางรวมกนั (Admission 2) 

(ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ) 

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

ตามประกาศมหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร  เรื่อง การร ับสม ัครค ัดเล ือกบ ุคคลเข าศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระด ับปริญญาตรี  ประจ าปีการศ ึกษา 2563  พร อมรายละเอียดการร ับสมัคร   

ตามเอกสารแนบทายประกาศ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอแจงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงจ านวนรับ

2. เพิ่มเติมรายละเอียดการสงเอกสารการคัดเลือก ส าหรับผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา

3. เพิ่มเติมรายละเอียดการสอบสัมภาษณออนไลน ส าหรับผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา

จ านวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ 

1) สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร

2) สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร

3) สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

4) คณะเภสัชศาสตร

5) สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่               พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน) 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

คณะนิติศำสตร์

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 63 73 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี

การส่งเอกสารการคัดเลือก : สแกนเอกสารและส่งมาท่ี E-mail : 

rtulaw_tcas@hotmail.com ภายในวันท่ี 29 พ.ค.-2มิ.ย.63 ดังน้ี

Line ID งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต : 

@626fdxoz  โทร.02-696-5113

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 27 31 1. พิมพ์ (Print)ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือ

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 10 12 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 10 12 5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 10 12 6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.law.tu.ac.th

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 33 51 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี

การส่งเอกสารการคัดเลือก : สแกนเอกสารและส่งมาท่ี email : 

tcaslampang@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63   ดังน้ี

1. พิมพ์ (Print)ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือ

 FB : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล าปาง  

โทร. 054 -237981 กด 2

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 9 15 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 4 6 4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 4 7 5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 10 16 7. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของร ฐ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจ

ปัสสาวะ ตรวจปอด ต้องระบุข้อความว่า "สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา"

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

10050202610501A คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี  (ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต) 20 37 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี
ส่วนท่ี 1  ส่งทาง E-mail : siriwan.c@tbs.tu.ac.th ระหว่างวันท่ี 22-26 มิถุนายน 2563 

คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TUGET/TOEFL/IELTS (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการเทียบวิชา 

TU050/TU105 โดยแนบไฟล์ผลคะแนน แจ้งช่ือ-นามสกุล และหลักสูตรท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
หมายเหตุ  - กรณีไม่มีคะแนนข้างต้น ไม่ต้องส่ง รอส่งเอกสารส่วนท่ี 2

เบอร์ 02-696-5730

Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์

เเละการบัญชีมธ.

https://www.facebook.com/tbsacademic

10050202610801A คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต) 15 59 - คะแนน O-NET ไม่ต้องส่ง มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลเอง คณะฯ รับเฉพาะคะแนน 

TU-GET/TOEFL/IELTS เท่าน้ัน
ส่วนท่ี 2  ส่งด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 

301-305 ช้ัน 3 K16คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
(เปิดภาคการศึกษาในวันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563) โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี

10050102610501A คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต 

(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)

15 24 1. ใบสมัครจากระบบ ทปอ.

2. หลักฐานการยืนยันสิทธ์ิจากระบบ ทปอ.
3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ต้นฉบับพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) จ านวน 1 

ฉบับ

4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดง
ค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่า

จบหลักสูตรจากโรงเรียน (ต้นฉบับพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

10050102610801A คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)

15 26 หมายเหตุ กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศ 

ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการด้วย
5. (ถ้ามี) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ต้นฉบับ

พร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะรัฐศำสตร์

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก 

ดังน้ี

https://www.facebook.com/PR.POLSCI.TU/i

nbox/

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือ10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2. รูปถ่าย 1 รูป ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัคร (Transcript) ของผู้สมัคร

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีมีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45 6. กรณีท่ีเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียน ไปศึกษาต่างประเทศ น าใบรายงานผลคะแนน 

(Transcript) พร้อมหนังสือรับรองคะแนนจากโรงเรียน (ถ้ามี)10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน Email : polscitu.tcas@gmail.com

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050203903201A คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะเศรษฐศำสตร์

10050204611101A คณะเศรษฐศาสตร์ 20 60 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องสแกนเอกสำร ส่งมำท่ี email : 

admissions_econtu@econ.tu.ac.th ภำยในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง 

วันท่ี 2 มิ.ย. 63 ดังน้ี

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือ

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

4.ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ท่ี 

www.admissions.econ.tu.ac.th

หมายเหตุ :

ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th

Facebook : Ba-econ TU Fanpage

หมายเลขโทรศัพท์ 082-7901453 และ 

084-642881



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

10050205903701A คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 80 94 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี
เอกสำรประกอบกำรสมัครคัดเลือก  

- ไม่มี -

เอกสำรประกอบกำรยืนยันสิทธ์ิ 
(1) ใบสมัครท่ี print จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่าย

(2) แบบบันทึกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี https://socadmin.tu.ac.th/listform ตรง
หัวข้อ "แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 (TCAS 4) ปีการศึกษา 
2563

(3) ส าเนาผลการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ (ปพ.1)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(5) ส าเนาเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาท่ี e-mail: socworktu63@gmail.com  ภำยในวันท่ี 2 มิถุนำยน 2563 หมายเหตุ: 

ให้รวมเอกสารข้อ (1) - (5) ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF. ไฟล์เดียวเท่าน้ัน โดยให้ต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือ-

สกุล ตัวอย่างเช่น นางสาวขวัญใจ ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์: 02-696-5504

เพจ FB. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/socwork.tu/

10050405903701A คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 30 51 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี
เอกสำรประกอบกำรสมัคร

- ไม่มี -

เอกสำรประกอบกำรยืนยันสิทธ์ิ 
(1) ใบสมัครท่ี print จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่าย

(2) แบบบันทึกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี https://socadmin.tu.ac.th/listform ตรง
หัวข้อ "แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 (TCAS 4) ปีการศึกษา 

2563
(3) ส าเนาผลการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ (ปพ.1)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
(5) ส าเนาเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ี e-mail: swtulp@gmail.com  ภำยในวันท่ี 2 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ: ให้รวมเอกสารข้อ (1) - (5) ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF. ไฟล์เดียวเท่าน้ัน โดยให้ต้ังช่ือ
ไฟล์เป็นช่ือ-สกุล ตัวอย่างเช่น นางสาวขวัญใจ ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 4 

เพจ FB. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มธ.ศูนย์ล าปาง



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะศิลปศำสตร์

10050206900701A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 40 45 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 25 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2  เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 20 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 12 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 15 23 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5 5 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 10 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206901801A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 10 10 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902402A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 5 8 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

ผู้สมัครท่ีจบศิลป์-เยอรมัน

1. ใบ ปพ.1

2. ผลการสอบวิชา PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)

ผู้สมัครท่ีไม่จบศิลป์-เยอรมัน

1. ใบ ปพ.1

2. ผลการสอบวิชา PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)

3. เอกสารแสดงพ้ืนความรู้ภาษาเยอรมัน ได้แก่ 

3.1 เอกสารแสดงว่าเคยไปแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต่ า

กว่า 9 เดือน  หรือ

3.2 ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

หรือ ในระดับท่ีสูงกว่า (B1 หรือ B2 หรือ C1) 

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 15 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902502A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5 5 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 24 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6 คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206903001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 12 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี

1. ใบ ปพ.1

2. ใบรับรองแพทย์เพ่ือแสดงว่าไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง 

และไม่มีความพิการอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ส่งเอกสารท่ี   https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ 

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 5 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1 Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2. ใบแสดงผลสอบ PAT คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน ส่งเอกสารท่ี   https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 7 7 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

1. ใบ ปพ.1

ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 15 28 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ดังน้ี https://www.facebook.com/SEAS

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือด้านล่างของใบสมัคร

Thammasat และ seastu.tcas@gmail.com

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)

3. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ - สกุล (ถ้ามี) (รับรองส าเนาถูกต้อง)

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

4. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ม.ปลาย เกรดเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน หรือ 

ส าเนาใบแสดงผลการเรียนเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. หรือวุฒิจากต่างประเทศ 

(รับรองส าเนาถูกต้อง)

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

**กรณีท่ีทางโรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ได้เน่ืองจากปิดท า

การในช่วงโควิด-19 ขอให้ระบุแจ้งมาในอีเมล์และขอให้ส่งตามมาภายหลังทันทีท่ีได้รับ

เอกสารจากทางโรงเรียนแล้ว

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

หมายเหตุ : ส่งเอกสารท้ังหมด เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวเท่าน้ัน โดยเรียงล าดับเอกสาร 

ตามข้อท่ี 1 - 4   ช่ือเร่ือง :  ข้อมูล TCAS 4-63 ช่ือ-นามสกุล

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

และ ช่ือไฟล์ :  ข้อมูล TCAS 4-63 ช่ือ-นามสกุล ส่งมาท่ี seastu.tcas@gmail.com

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

ภายในวันท่ี  29 พฤษภาคม 2563 ถึง วันท่ี 2 มิถุนายน 2563

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 20 35 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปน้ี E-mail: russianstudiestu@gmail.com

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 1. ใบ ปพ.1 (โปรดระบุช่ือ-นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับทาง E-mail ด้วย)

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ส่งเอกสารท่ี E-mail: russianstudiestu@gmail.com

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

mailto:russianstudiestu@gmail.com


จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 20 20 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำในระบบแล้ว ต้องส่งเอกสำร  ดังน้ี 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจาก mytcas.com (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)

Facebook : JCTU Hot News

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 20 20 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้

มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 80 80 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง

4. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งท้ัง 2 หน้า

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน และเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน) / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  

ข้ันตอนด ำเนินกำร

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาญ่ีปุ่น 1. ส่งเอกสารท้ังหมด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ (อาจใช้การสแกนหรือถ่ายรูปได้) รวมทุก

เอกสารเป็น 1 ไฟล์ เรียงล าดับตามรายการเอกสารตามท่ีแจ้งไว้

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 2. ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย ไม่ต้องมีค าน าหน้า)

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 3. ส่งเอกสารท่ี E-mail: jctu.academic@gmail.com

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

10050208903501A คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 20 45 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี ช่องทางการส่งเอกสาร:  

สแกนเอกสารเป็น PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือตนเอง (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
และส่งไฟล์มาท่ี email : socanttu@gmail.com ในระหว่างวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึงวันท่ี 2 มิ.ย.

63 เอกสารท่ีต้องสแกนส่งคณะฯ มีดังน้ี

1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2563

2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
พิมพ์จากระบบ E-Score(ท่ีมีลายเซ็นของผู้อ านวยการสทศ. และ มี QR code)

3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ท่ียังไม่หมดอายุผลคะแนน

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อม
ตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 หน้า-หลัง)

5. บัตรประจ าตัวประชาชน
6. กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศขณะท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน
7. ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี)

http://socanth.tu.ac.th

http://socanth.tu.ac.th/


จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050208903501B คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 20 55 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี ช่องทางการส่ง

เอกสาร:  สแกนเอกสารเป็น PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือตนเอง (สาขาการวิจัยทางสังคม)  

และส่งไฟล์มาท่ี email : socanttu@gmail.com ในระหว่างวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึงวันท่ี 2

 มิ.ย.63 

เอกสารท่ีต้องสแกนส่งคณะฯ มีดังน้ี

1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบท่ี 4 ประจ าปี

การศึกษา 2563

2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พิมพ์จาก

ระบบ E-Score  (ท่ีมีลายเซ็นของผู้อ านวยการสทศ. และมี QR code)

3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ท่ียังไม่หมดอายุผลคะแนน

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) 

ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 หน้า-หลัง) 

5. บัตรประจ าตัวประชาชน 

6. กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน

7. ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี)

http://socanth.tu.ac.th



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10050209213101A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 12 31 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209211901A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 10 31 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209500401A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 35 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210201A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 20 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงผล

การเรียน (GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดย

แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210301A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 24 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209213301A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 10 28 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209211001A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 15 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat
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จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050209210401A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 10 37 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210302A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 16 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209212702A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 18 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209211201A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 26 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209212701A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 26 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209211801A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 10 29 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209212801A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10 23 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat
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จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050409220201A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง ) 5 30 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงผล

การเรียน (GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดย

แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210201B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 20 35 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงผล

การเรียน (GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดย

แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210302B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) (โครงการพิเศษ) 10 23 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209213302B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 10 25 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209210301B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 42 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209213301B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 10 33 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat
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จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050209211002A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 8 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209211401B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 24 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

10050209220301B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 10 10 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 

63 ดังน้ี  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีแสดงผลการเรียน 

(GPAX) ท้ังหมด (ปพ.1) และต้องมีท้ังด้านหน้า ด้านหลัง  การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์

เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

https://www.facebook.com/ScienceThamm

asat

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

10050210301601A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 23 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี facebook: งานบริการการศึกษา

10050210303501A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 18 1. ใบสมัครท่ีปร้ินจากระบบ ทปอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

10050210302101A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 25 2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ โทร.083-7831375

10050210300601A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 21 3. ส าเนาใบ ปพ.1 ในวันเวลาราชการเท่าน้ัน

10050210300701A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 10 20 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก

10050210300501A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 22 ส่งเอกสารท่ี  https://forms.gle/amMfbh9vvhFQ9zWR6

10050210301601D คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP 10 70 ภายในวันท่ี 29 พ.ค.- วันท่ี 2 มิ.ย. 63

10050210301602D คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ TEPE 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

10 48

10050210302001D คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 2 21
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จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050210302101B คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) (โครงการพิเศษ) 20 35 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี

1. ใบสมัครท่ีปร้ินจากระบบ ทปอ. email: tupine@engr.tu.ac.th 

10050210301601B คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) (โครงการพิเศษ) 20 34 2. ส าเนาบัตรประชาชน

3. ใบ ปพ.1

และ facebook : Tu-PINE: Thammasat 

University Programmes of Innovative

10050210301001B คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-En) (โครงการพิเศษ) 20 20 4. หลักฐานคะแนนผลสอบมาตรฐาน O-NET  GAT PAT (จากระบบ E-Score) Engineering  โทร.08 0410 8337

10050310302001A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา ) (V-TECH) 10 19 ส่งเอกสารท่ี https://forms.gle/eq1f4FCKbUGJLvy87

ภายในวันท่ี 29 พ.ค.- วันท่ี 2 มิ.ย. 63

คณะแพทยศำสตร์

10050211110801A คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30 35 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี 

1.ดาวโหลดเอกสารรายงานตัว ตามลิงก์ https://drive.google.com/open?id=

1YBTIvddidMx3WlNNCn7YXlnS4T_AKx3z  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสแกน

เป็นไฟล์ PDF ต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

2.ส่งผลคะแนน O-net เป็นไฟล์ PDF ต้ังช่ือไฟล์ ผล O-net ตามด้วยช่ือของผู้มีสิทธ์ิเข้า

ศึกษา 

3.ส่งเอกสารรายงานตัวและผลคะแนน O-net ไปท่ีอีเมล์ meded_tu@hotmail.com

1.งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

02-9269675            

2. line id : mededtu

คณะสหเวชศำสตร์ 

10050212111301A คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 50 76 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารต่อไปน้ี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

มาท่ีอีเมล chaidilok2506@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ

ช่ือก ากับในใบสมัคร)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1

5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. ใบแจ้งผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน

7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)  

โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน 

ส่งมาท่ี chaidilok2506@gmail.com

Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied 

Health Sciences TU



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050212110101A คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 60 62 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปน้ี ในรูปแบบไฟล์ PDF

 มาท่ีอีเมล์ pttu.admission@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 

2563

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ

ช่ือก ากับในใบสมัคร)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1

5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)

ช่องทางส่งเอกสาร: pttu.admission@gmail.com                         

สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 ผ่าน Google meet รายละเอียดจะแจ้ง

ทาง Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied 

Health Sciences TU

Email: pttu.admission@gmail.com

10050212112001A คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 20 25 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปน้ี ในรูปแบบไฟล์ PDF

 มาท่ีอีเมล์ ank.thanawat@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ

ช่ือก ากับในใบสมัคร)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1

5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)  

โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน 

ส่งมาท่ี ank.thanawat@gmail.com

Email ank.thanawat@gmail.com  

โทรศัพท์ 080-3953989



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050212111901B คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 20 27 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิในระบบ ต้องส่งเอกสำรต่อไปน้ี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

มาท่ีอีเมล์ rttuadmission@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือ

ก ากับในใบสมัคร)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1

5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจ าปีการศึกษา 2563 หรือปี
การศึกษาอ่ืนๆ ท่ีใช้สมัคร

6. ผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ (ถ้ามี)

7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 
สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 (เวลา 09:00 - 12:00 น.) 

โดยใช้โปรแกรม zoom รายละเอียดเพ่ิมเติม จะแจ้งให้ทราบทาง เพจภาควิชา 
และอีเมล์ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิ

Facebook: ภาควิชารังสีเทคนิค 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- 

Radiological Technology TU

Email: rttuadmission@gmail.com

10050212902002B คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์รูปแบบท่ี 1 40 67 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปน้ี ในรูปแบบไฟล์ PDF

 มาท่ีอีเมล์ panussanan.anur@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 

2563

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ

ช่ือก ากับในใบสมัคร)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1

5. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)  

โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน 

ส่งมาท่ี  panussanan.anur@gmail.com

Email panussanan.anur@gmail.com        

โทรศัพท์ 058-70825801



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะพยำบำลศำสตร์

10050214111701A คณะพยาบาลศาสตร์ 40 59 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี 

1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

(ผ่านระบบ ทปอ.) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ใบ ปพ.1 (ส าเร็จการศึกษา ม.6) 

4. ใบรับรองแพทย์โดยตรวจตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ท่ี

www.nurse.tu.ac.th น าเอกสารส่งทาง EMail: bnuch@tu.ac.th

EMail: bnuch@tu.ac.th  

คณะศิลปกรรมศำสตร์

10050215800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  (เอกส่ิงทอ) 7 28 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังน้ี

1. ใบสมัครรอบท่ี 4  (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)

2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ

5. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง

โดยแสกนเอกสารท้ังหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันท่ี 29

 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะน้ันจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601  

facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050215800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  (เอกแฟช่ัน) 7 12 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังน้ี

1. ใบสมัครรอบท่ี 4  (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)

2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ

5. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง

โดยแสกนเอกสารท้ังหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันท่ี 29

 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะน้ันจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601  

facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10050415800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 40 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังน้ี

1. ใบสมัครรอบท่ี 4  (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)

2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ

5. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

โดยแสกนเอกสารท้ังหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันท่ี 29

 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะน้ันจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601  

facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง

10050216400501B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 6 32 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังน้ี

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย 

(มุมขวาด้านบน) พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร (ใต้รูป)

LINE ID: @tdsofficial (มี@)

10050216400701B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ) 6 10 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก

E-mail: servicestudent@ap.tu.ac.th

10050216400301B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 6 6 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา

5.วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐาน

ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  

10050216400502B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(โครงการพิเศษ)

6 20 6. ใบรับรองแพทย์ตรวจตาบอดสี (โรงพยาบาลรัฐบาล หรือเอกชนเท่าน้ัน)

****File PDF โดยเรียงล าดับเอกสาร 1-6 ข้างต้น***

10050216900401B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 6 11 ส่งเอกสารท่ี E-mail:  servicestudent@ap.tu.ac.th

ระหว่างวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 6310050216400401E คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 3 23 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก  ดังน้ี

ก าหนดการส่งเอกสารการคัดเลือก ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563

1. วุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 1.1) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าช้ัน ม.6)

 ในโรงเรียนนานาชาติท่ีกระทรวงศึกษารับรอง ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 

1.2) ส าหรับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ตาม

เอกสารแนบท้าย และผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน

การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์         

2. ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า  จ านวน 1 ฉบับ   

3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป

4. บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ

5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ

6. (ถ้ามี) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน    จ านวน 1 ฉบับ

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

ช่องทางการส่งเอกสาร ส่งเป็นไฟล์ PDF มาท่ีอีเมล์ uddi.aptu@gmail.com  

กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ 

1. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม SKYPE

2. วันสอบสัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

3. โปรดส่ง SKYPE ID มาทางอีเมล์ uddi.aptu@gmail.com

อีเมล์ uddi.aptu@gmail.com 

เว็บไซต์ www.uddi.tds.tu.ac.th 

Facebook Urban Design and Development 

International Program - Thammasat 

University



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

10050217112701A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 42 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ดังน้ี

1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (ใบ ปพ.1)

Email : edu.serv@fph.tu.ac.th    

10050217112702A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 10 26 2. คลิปแนะน าตัว ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยตอบค าถาม ดังน้ี       

2.1 แนะน าตัว

10050217112501A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 10 26 2.2 เพราะเหตุใดจึงมีความต้องการเรียนหลักสูตรน้ี                      

2.3 ความคาดหวังหรือเป้าหมายในชีวิต

10050417112703A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 31 3. เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัด

สายตาท่ีไม่มีความผิดปกติทางสายตาตามท่ีก าหนดไว้

Email : edulampang@fph.tu.ac.th 

10050417112701A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 35 และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน

ส่งเอกสารมาท่ี: ศูนย์รังสิต edu.serv@fph.tu.ac.th

10050417112702A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 29 ศูนย์ล าปาง edulampang@fph.tu.ac.th 

ภายในวันท่ี 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 63

คณะเภสัชศำสตร์

10050218130101A คณะเภสัชศาสตร์ 60 70 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังน้ี      

โปรดส่งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม 2563               

1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว และกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครครบถ้วน)   

ดาวน์โหลดได้ท่ี www.pharm.tu.ac.th

2. เอกสารสมัครโครงการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563

3.  ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (รบ.1 หรือ ปพ.1)  

ท่ีสถาบันการศึกษา ออกให้

5. ส าเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  เฉพาะในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในเอกสารการสมัคร

ไม่ตรงกัน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

ช่องทางการส่งเอกสาร   E- mail : edu.pharm.tu@gmail.com          

กำรสอบสัมภำษณ์  สัมภาษณ์ออนไลน์  วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  

โดยสนทนาผ่านวิดิโอคอลท่ีเห็นหน้า ในโปรแกรม Zoom ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ดูรายละเอียดท่ี www.pharm.tu.ac.th       

E- maill : edu.pharm.tu@gmail.com   

โทร. 0-2986-9213 ต่อ 4268-4271

mailto:edulampang@fph.tu.ac.th


จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์

10050219903601A คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5 10 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องน ำส่งเอกสำร ดังน้ี 1) ใบแสดงผลการ

เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (6 ภาคการศึกษา) 2) Portfolio หรือเอกสารแนะน าตัวเอง 

(ถ้ามี) โดยส่งมาทาง Email: tcas@lsed.tu.ac.th (ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563) 

สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563  

ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (โดยจะส่งลิงค์การเข้าระบบ Zoom และรายละเอียด

การสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร ผ่านไปทาง Email ท่ีผู้สมัครส่งเอกสารกลับมา)

ติดต่อสอบถำม Email : tcas@lsed.tu.ac.th 

หรือ krittaporn@lsed.tu.ac.th  โทร. 02 564 

4440-79 ต่อ 6718

วิทยำลัยสหวิทยำกำร

10050424903601A วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

50 100 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรโดยจัดท ำเป็น PDF ไฟล์ 

ดังน้ี 

1)  ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 4 พิมพ์ได้ทาง www.mytcas.com  และติดรูปถ่ายชุดนักเรียน

 หรือ ชุดนักศึกษา ด้านมุมขวาบน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง 

3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง 

4) วุฒิการศึกษา ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ด้านหน้าและ

ด้านหลัง ลงนามรับรองถูกต้องทุกหน้า / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 

5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ส่งเอกสารท่ี E-mail:  

Si.cistulp@gmail.com ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม ช่องทำงออนไลน์

1) โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 5338  (เวลาท าการ

 09.00-16.00 น.)

2) Line ID : @kwq7809v  (มี@น าหน้า) โปรด

ติดต่อเวลาท าการ 09.00-16.00 น.

3) Email: Si.cistulp@gmail.com 

(ส่งเอกสารยืนยันสิทธ์เท่าน้ัน)



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

10 29 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

20 50 ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังน้ี

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ

การศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนข้ึนไป), TU-GET (Paper Based 

Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing) 

และ IELTS เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6.หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งมาท่ีอีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com  ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี

 2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

Email: ppe-lampang@outlook.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

25 30 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องน ำส่งเอกสำร ดังน้ี
1.ส าเนาบัตรประชาชน

Line ID: TCASE63 รอบ4 PPE
email: ppe.admission@gmail.com

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

25 35 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน

3.ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ  ปพ.1

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
4.หลักฐานอ่ืนๆ (ผลคะแนน O-NET 5 รหัสวิชา, คะแนน PAT, คะแนน GAT)
ช่องทางส่งเอกสารทาง Google Documents ตาม link

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
https://docs.google.com/forms/d/1Oqe3f6fwP4f9YVstlm7jhzGR_x9h-

uxPP4LT9jJTRX0/edit?usp=sharing

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

วิทยำลัยนวัตกรรม

10050123904001B วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 (โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

20 52 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำร ดังต่อไปน้ี 

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com 

พร้อมลงลายมือช่ือ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ - สกุล (ถ้ามี)

4. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ซ่ึงมีเกรดเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียน 

หรือ ส าเนาใบแสดงผลการเรียนเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. หรือวุฒิจากต่างประเทศ

5. ส าเนาผลคะแนนสอบ ส าหรับหลักสูตร BMCI ส่งคะแนน ONET / GAT 

 ส าหรับหลักสูตร dX ส่งคะแนน ONET / GAT / PAT1 / PAT2 

หมายเหตุ ลงช่ือรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th

10050123220101B วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

10 12 ส่งเอกสารท้ังหมด เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวเท่าน้ัน โดยเรียงล าดับเอกสาร ตามข้อท่ี1 - 5

ช่ือเร่ือง : ข้อมูล TCAS 4/63 หลักสูตร BMCI หรือ dX ช่ือ-นามสกุล 

ช่ือไฟล์ :  หลักสูตร BMCI หรือ dX ช่ือ-นามสกุล 

ส่งมาท่ี citu_tcas@citu.tu.ac.th

ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์

10050127902801E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 15 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปน้ี

1. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ระดับ 4) ไม่ต่ ากว่า 180 คะแนน 

และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

2. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  

 หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ 

(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน

(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก

ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร 

081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98

ต้ังช่ืออีเมล "ส่งเอกสารเพ่ือคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรจีนศึกษา"

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ

โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98

10050127902802E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 15 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปน้ี

ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  

 หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ 

(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน

(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก

ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร 

081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98

ต้ังช่ืออีเมล "ส่งเอกสารเพ่ือคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรอินเดียศึกษา"

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ

โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050127902601E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

10 10 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปน้ี

ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  

 หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ 

(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน

(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน

ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก

ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร 

081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98

ต้ังช่ืออีเมล "ส่งเอกสารเพ่ือคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรไทยศึกษา"

ภายในวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ

โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98

วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

10050229111501E วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาน าส่งหลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครท่ี 

อีเมล์ cicm.tu.ed8@gmail.com  ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี2 มิถุนายน 2563 ดังน้ี

1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน)  โดย 

Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs 

2. ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทาง

อินเตอร์เน็ต www.mytcas.com

3. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 => Admission => Undergraduate Programs โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี ไปขอรับการตรวจ

ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ

ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 

4. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

5.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า ผู้สมัครลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ผู้สมัครลงนามส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ฉบับ

cicm.tu.ed8@gmail.com มือถือ 094-5531535



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

10050229110501E วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 20 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาน าส่งหลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครท่ี 

อีเมล์ cicm.tu.ed8@gmail.com  ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563 ดังน้ี

1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน)  โดย 

Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs 

2. ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทาง

อินเตอร์เน็ต www.mytcas.com

3. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 => Admission => Undergraduate Programs โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี ไปขอรับการตรวจ

ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ

ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 

4. บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

5.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า ผู้สมัครลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ผู้สมัครลงนามส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ฉบับ

cicm.tu.ed8@gmail.com 

มือถือ 094-5531535

วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์

10050230903601B วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 30 62 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารตามรายการต่อไปน้ี 

มาท่ีอีเมล CD.PSDS@gmail.com ระบุช่ือเร่ืองเป็น ช่ือ - นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

3. วุฒิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ (ระเบียนแสดงผลการ

เรียนของผู้สมัครท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ม. 4 - ม.6 รวม 6 ภาค

การศึกษา) 

4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ–สกุล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

5. เอกสารผลคะแนน ONET / GAT 

ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563

www.facebook.com/CD.PSDS

โทร. 02-5644440 ต่อ 1044 / 1046 หรือ 

090-9725311

อีเมล์ CD.PSDS@gmail.com



จ ำนวน

รับเดิม

จ ำนวน

รับใหม่

กำรเพ่ิมจ ำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

รหัส หลักสูตร จ ำนวนรับ เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร

ก ำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันท่ี 29 พ.ค. 63 ถึง วันท่ี 2 มิ.ย. 63

และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันท่ี 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม

ช่องทำงออนไลน์

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 30 30 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องกรอกข้อมูพ้ืนฐาน และส่งไฟล์ใบ ปพ.1 Line ID: @243avpod

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 15 15 ท่ี https://bit.ly/2YI7A8o

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

15 15 ภายในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

1,935 3,488รวมท้ังหมด


