ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรือ่ ง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2)
(ฉบับแกไขเพิม่ เติม)
--------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข าศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 พร อมรายละเอี ย ดการรั บ สมั ค ร
ตามเอกสารแนบทายประกาศ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอแจงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงจานวนรับ
2. เพิ่มเติมรายละเอียดการสงเอกสารการคัดเลือก สาหรับผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
3. เพิ่มเติมรายละเอียดการสอบสัมภาษณออนไลน สาหรับผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
จานวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร
2) สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร
3) สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
4) คณะเภสัชศาสตร
5) สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

21

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

คณะนิติศำสตร์
10050201901001A

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

63

73

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
การส่งเอกสารการคัดเลือก : สแกนเอกสารและส่งมาที่ E-mail :
rtulaw_tcas@hotmail.com ภายในวันที่ 29 พ.ค.-2มิ.ย.63 ดังนี้

10050201901001A

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

27

31

1. พิมพ์ (Print)ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้อมลงลายมือชื่อ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050201901001A

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

10

12

3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมีวฒ
ุ ิจากต่างประเทศพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050201901001A

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10

12

5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

10050201901001A
10050401901001A

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลาปาง พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10
33

12
51

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา พิมพ์จาก Internet ที่ www.law.tu.ac.th
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
การส่งเอกสารการคัดเลือก : สแกนเอกสารและส่งมาที่ email :
tcaslampang@gmail.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 ดังนี้
1. พิมพ์ (Print)ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้อมลงลายมือชื่อ

10050401901001A

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลาปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

9

15

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050401901001A

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลาปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

4

6

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือมีวฒ
ุ ิจากต่างประเทศพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050401901001A

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลาปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

4

7

5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา พิมพ์จาก Internet ที่ www.Law.tu.ac.th

10050401901001A

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลาปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10

16

7. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรฐ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจ
ปัสสาวะ ตรวจปอด ต้องระบุข้อความว่า "สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา"

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

Line ID งานบริการการศึกษา ศูนย์รงั สิต :
@626fdxoz โทร.02-696-5113

FB : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง
โทร. 054 -237981 กด 2

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
10050202610501A คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รงั สิต)

20

37

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่งทาง E-mail : siriwan.c@tbs.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TUGET/TOEFL/IELTS (ถ้ามี) เพื่อประกอบการเทียบวิชา
TU050/TU105 โดยแนบไฟล์ผลคะแนน แจ้งชือ่ -นามสกุล และหลักสูตรที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
หมายเหตุ - กรณีไม่มีคะแนนข้างต้น ไม่ต้องส่ง รอส่งเอกสารส่วนที่ 2

10050202610801A

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รงั สิต)

15

59

- คะแนน O-NET ไม่ต้องส่ง มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลเอง คณะฯ รับเฉพาะคะแนน
TU-GET/TOEFL/IELTS เท่านั้น
ส่วนที่ 2 ส่งด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
301-305 ชัน้ 3 K16คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เปิดภาคการศึกษาในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563) โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

10050102610501A

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต
(การบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

15

24

1. ใบสมัครจากระบบ ทปอ.
2. หลักฐานการยืนยันสิทธิ์จากระบบ ทปอ.
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ต้นฉบับพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ) จานวน 1
ฉบับ
4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดง
ค่าผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) ตัง้ แต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่า
จบหลักสูตรจากโรงเรียน (ต้นฉบับพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ

10050102610801A

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

15

26

หมายเหตุ กรณีที่ผสู้ มัครประสงค์จะยืน่ คะแนนเฉลีย่ ภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ
ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการด้วย
5. (ถ้ามี) สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชอื่ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ต้นฉบับ
พร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

เบอร์ 02-696-5730
Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์
เเละการบัญชีมธ.
https://www.facebook.com/tbsacademic

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

คณะรัฐศำสตร์
10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้
2. รูอปมลงลายมื
ถ่าย 1 รูปอชืส่อาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัคร (Transcript) ของผู้สมัคร

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่มีชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
ส6.าเนาถู
บรองสาเนาถู
ต้อกงษาต่างประเทศ นาใบรายงานผลคะแนน
กรณีทกต้ี่เป็อนงนัพร้
กศึอกมรัษาแลกเปลี
่ยน กไปศึ

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

(Transcript)
อมหนังสือรับรองคะแนนจากโรงเรียน (ถ้ามี)
ช่องทำงกำรส่พร้
งเอกสำร

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

Email : polscitu.tcas@gmail.com

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050203903201A

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

45

45

45

45

45

45

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก
ดังนี้

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

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

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

รหัส

คณะเศรษฐศำสตร์
10050204611101A

คณะเศรษฐศาสตร์

20

60

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องสแกนเอกสำร ส่งมำที่ email :
admissions_econtu@econ.tu.ac.th ภำยในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง
วันที่ 2 มิ.ย. 63 ดังนี้
1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้อมลงลายมือชื่อ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถกูต้อง
4.ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ที่
www.admissions.econ.tu.ac.th
หมายเหตุ :
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
Facebook : Ba-econ TU Fanpage
หมายเลขโทรศัพท์ 082-7901453 และ
084-642881

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
10050205903701A คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

80

94

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
เอกสำรประกอบกำรสมัครคัดเลือก
- ไม่มี เอกสำรประกอบกำรยืนยันสิทธิ์
(1) ใบสมัครที่ print จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่าย
(2) แบบบันทึกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://socadmin.tu.ac.th/listform ตรง
หัวข้อ "แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 (TCAS 4) ปีการศึกษา
2563
(3) สาเนาผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ (ปพ.1) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาเปลีย่ นชือ่ -สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่ e-mail: socworktu63@gmail.com ภำยในวันที่ 2 มิถุนำยน 2563 หมายเหตุ:
ให้รวมเอกสารข้อ (1) - (5) ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF. ไฟล์เดียวเท่านั้น โดยให้ตงั้ ชือ่ ไฟล์เป็นชือ่ สกุล ตัวอย่างเช่น นางสาวขวัญใจ ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 02-696-5504
เพจ FB. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.facebook.com/socwork.tu/

10050405903701A

30

51

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
- ไม่มี เอกสำรประกอบกำรยืนยันสิทธิ์
(1) ใบสมัครที่ print จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่าย
(2) แบบบันทึกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://socadmin.tu.ac.th/listform ตรง
หัวข้อ "แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 (TCAS 4) ปีการศึกษา
2563
(3) สาเนาผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ (ปพ.1) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาเปลีย่ นชือ่ -สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่ e-mail: swtulp@gmail.com ภำยในวันที่ 2 มิถุนำยน 2563
หมายเหตุ: ให้รวมเอกสารข้อ (1) - (5) ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF. ไฟล์เดียวเท่านั้น โดยให้ตงั้ ชือ่
ไฟล์เป็นชือ่ -สกุล ตัวอย่างเช่น นางสาวขวัญใจ ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 4
เพจ FB. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มธ.ศูนย์ลาปาง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะศิลปศำสตร์
10050206900701A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

40

45

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10

25

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901201A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206901401A

10

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206901501A

5

20

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206900101A

15

12

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206900101A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902501A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

5

23

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

5

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206902401A

5

10

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902401A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206901801A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10

10

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902402A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

5

8

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
ผู้สมัครที่จบศิลป์-เยอรมัน
Facebook:งานบริการการศึกษา
1. ใบ ปพ.1
คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2. ผลการสอบวิชา PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)
ผู้สมัครที่ไม่จบศิลป์-เยอรมัน
1. ใบ ปพ.1
2. ผลการสอบวิชา PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)
3. เอกสารแสดงพื้นความรู้ภาษาเยอรมัน ได้แก่
3.1 เอกสารแสดงว่าเคยไปแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต่า
กว่า 9 เดือน หรือ
3.2 ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
หรือ ในระดับที่สูงกว่า (B1 หรือ B2 หรือ C1)
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.63

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

10050206902403A

10

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902403A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902502A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

5

5

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10

24

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206903001A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

5

15

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

12

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบ ปพ.1
2. ใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง
และไม่มีความพิการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6
ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ
Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206901901A

5

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

1. ใบ ปพ.1

Facebook:งานบริการการศึกษา

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

2. ใบแสดงผลสอบ PAT

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206901901A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206902404A

7

5

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

7

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

E-mail academic@arts.tu.ac.th หรือ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

1. ใบ ปพ.1
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/ry3ynQefVREWp7WL6

Facebook:งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902404A

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050106902801B
10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

15

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง)

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

4. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน หรือ
สาเนาใบแสดงผลการเรียนเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. หรือวุฒิจากต่างประเทศ
(รับรองสาเนาถูกต้อง)

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

**กรณีที่ทางโรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ได้เนื่องจากปิดทา
การในช่วงโควิด-19 ขอให้ระบุแจ้งมาในอีเมล์และขอให้ส่งตามมาภายหลังทันทีที่ได้รบั
เอกสารจากทางโรงเรียนแล้ว

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

หมายเหตุ : ส่งเอกสารทั้งหมด เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวเท่านั้น โดยเรียงลาดับเอกสาร
ตามข้อที่ 1 - 4 ชื่อเรื่อง : ข้อมูล TCAS 4-63 ชื่อ-นามสกุล

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

และ ชื่อไฟล์ : ข้อมูล TCAS 4-63 ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ seastu.tcas@gmail.com

10050106902801B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2563

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

1. ใบ ปพ.1 (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับทาง E-mail ด้วย)

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

ส่งเอกสารที่ E-mail: russianstudiestu@gmail.com

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

10050206902401B

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

20

28

35

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้อมลงลายมือชื่อด้านล่างของใบสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

https://www.facebook.com/SEAS
Thammasat และ seastu.tcas@gmail.com

E-mail: russianstudiestu@gmail.com

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

รหัส

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน
10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20

20

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในระบบแล้ว ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจาก mytcas.com (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)

10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

20

20

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้
มาแสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง

10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

80

80

3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
4. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งทั้ง 2 หน้า

10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

และเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน) / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
ขั้นตอนดำเนินกำร

10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น

1. ส่งเอกสารทั้งหมด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ (อาจใช้การสแกนหรือถ่ายรูปได้) รวมทุก
เอกสารเป็น 1 ไฟล์ เรียงลาดับตามรายการเอกสารตามที่แจ้งไว้

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
10050208903501A คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

Facebook : JCTU Hot News

2. ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ภาษาไทย ไม่ต้องมีคานาหน้า)
3. ส่งเอกสารที่ E-mail: jctu.academic@gmail.com
20

45

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้ ช่องทางการส่งเอกสาร:
http://socanth.tu.ac.th
สแกนเอกสารเป็น PDF โดยตัง้ ชือ่ ไฟล์เป็นชือ่ ตนเอง (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
และส่งไฟล์มาที่ email : socanttu@gmail.com ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.
63 เอกสารที่ต้องสแกนส่งคณะฯ มีดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2563
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
พิมพ์จากระบบ E-Score(ที่มีลายเซ็นของผูอ้ านวยการสทศ. และ มี QR code)
3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ที่ยังไม่หมดอายุผลคะแนน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อม
ตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 หน้า-หลัง)
5. บัตรประจาตัวประชาชน
6. กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลีย่ นมาจากต่างประเทศขณะที่กาลังศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลีย่ น
7. ใบเปลีย่ นชือ่ นามสกุล (ถ้ามี)

รหัส

10050208903501B

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

20

55

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้ ช่องทางการส่ง
http://socanth.tu.ac.th
เอกสาร: สแกนเอกสารเป็น PDF โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อตนเอง (สาขาการวิจัยทางสังคม)
และส่งไฟล์มาที่ email : socanttu@gmail.com ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 2
มิ.ย.63
เอกสารที่ต้องสแกนส่งคณะฯ มีดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2563
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พิมพ์จาก
ระบบ E-Score (ที่มีลายเซ็นของผู้อานวยการสทศ. และมี QR code)
3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ที่ยังไม่หมดอายุผลคะแนน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6)
ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 หน้า-หลัง)
5. บัตรประจาตัวประชาชน
6. กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
7. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
10050209213101A คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

12

31

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209211901A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

10

31

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209500401A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

15

35

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210201A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20

20

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงผล asat
การเรียน (GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดย
แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210301A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5

24

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209213301A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

10

28

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209211001A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10

15

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050209210401A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

10

37

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210302A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

5

16

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209212702A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

5

18

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209211201A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

10

26

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209212701A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

5

26

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209211801A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

10

29

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209212801A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

10

23

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050409220201A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

5

30

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงผล asat
การเรียน (GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดย
แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210201B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

20

35

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงผล asat
การเรียน (GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดย
แนบไฟล์เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210302B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) (โครงการพิเศษ)

10

23

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209213302B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

10

25

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209210301B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

5

42

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209213301B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)

10

33

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050209211002A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

5

8

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209211401B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

5

24

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

10050209220301B

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)

10

10

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. https://www.facebook.com/ScienceThamm
63 ดังนี้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียน
asat
(GPAX) ทั้งหมด (ปพ.1) และต้องมีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์
เอกสารใน รูปแบบไฟล์ PDF ใน https://forms.gle/VTmt6nZha5719EqVA

คณะวิศวกรรมศำสตร์
10050210301601A
10050210303501A
10050210302101A
10050210300601A
10050210300701A
10050210300501A
10050210301601D

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP

10
10
10
10
10
10
10
10

23
18
25
21
20
22
70
48

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบ ทปอ.
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาใบ ปพ.1
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/amMfbh9vvhFQ9zWR6
ภายในวันที่ 29 พ.ค.- วันที่ 2 มิ.ย. 63

2

21

10050210301602D

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ TEPE
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

10050210302001D

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

facebook: งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
หรือ โทร.083-7831375
ในวันเวลาราชการเท่านั้น

รหัส

10050210302101B

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) (โครงการพิเศษ)

20

35

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบ ทปอ.

email: tupine@engr.tu.ac.th

10050210301601B

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) (โครงการพิเศษ)

20

34

2. สาเนาบัตรประชาชน
3. ใบ ปพ.1

และ facebook : Tu-PINE: Thammasat
University Programmes of Innovative

10050210301001B
10050310302001A

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-En) (โครงการพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา ) (V-TECH)

20
10

20
19

4. หลักฐานคะแนนผลสอบมาตรฐาน O-NET GAT PAT (จากระบบ E-Score)
ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/eq1f4FCKbUGJLvy87
ภายในวันที่ 29 พ.ค.- วันที่ 2 มิ.ย. 63

Engineering โทร.08 0410 8337

คณะแพทยศำสตร์
10050211110801A

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

30

35

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1.ดาวโหลดเอกสารรายงานตัว ตามลิงก์ https://drive.google.com/open?id=
1YBTIvddidMx3WlNNCn7YXlnS4T_AKx3z และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสแกน
เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2.ส่งผลคะแนน O-net เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ ผล O-net ตามด้วยชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา
3.ส่งเอกสารรายงานตัวและผลคะแนน O-net ไปที่อีเมล์ meded_tu@hotmail.com

1.งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
02-9269675
2. line id : mededtu

คณะสหเวชศำสตร์
10050212111301A

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

50

76

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF Facebook : คณะสหเวชศาสตร์
มาที่อีเมล chaidilok2506@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปที่มุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ Health Sciences TU
ชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจาปีการศึกษา 2563
6. ใบแจ้งผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน
ส่งมาที่ chaidilok2506@gmail.com

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050212110101A

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบาบัด

60

62

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF Email: pttu.admission@gmail.com
มาที่อีเมล์ pttu.admission@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2563
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปที่มุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ
ชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจาปีการศึกษา 2563
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ช่องทางส่งเอกสาร: pttu.admission@gmail.com
สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผ่าน Google meet รายละเอียดจะแจ้ง
ทาง Facebook : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied
Health Sciences TU

10050212112001A

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

20

25

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF Email ank.thanawat@gmail.com
มาที่อีเมล์ ank.thanawat@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 โทรศัพท์ 080-3953989
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปที่มุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ
ชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจาปีการศึกษา 2563
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน
ส่งมาที่ ank.thanawat@gmail.com

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050212111901B

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

20

27

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ ต้องส่งเอกสำรต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF
มาที่อีเมล์ rttuadmission@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปที่มุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชือ่
กากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผูส้ มัครชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT, PAT และ ONET ประจาปีการศึกษา 2563 หรือปี
การศึกษาอื่นๆ ที่ใช้สมัคร
6. ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี)
สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 (เวลา 09:00 - 12:00 น.)
โดยใช้โปรแกรม zoom รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบทาง เพจภาควิชา
และอีเมล์ผผู้ ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์

10050212902002B

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์รปู แบบที่ 1
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ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF Email panussanan.anur@gmail.com
มาที่อีเมล์ panussanan.anur@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน โทรศัพท์ 058-70825801
2563
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปที่มุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือ
ชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
โดยให้ scan เอกสารทุกอย่างรวมเป็นไฟล์เดียวกัน
ส่งมาที่ panussanan.anur@gmail.com

Facebook: ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์Radiological Technology TU
Email: rttuadmission@gmail.com

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

รหัส

คณะพยำบำลศำสตร์
10050214111701A

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปกรรมศำสตร์
10050215800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกสิ่งทอ)

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

40
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ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
(ผ่านระบบ ทปอ.)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบ ปพ.1 (สาเร็จการศึกษา ม.6)
4. ใบรับรองแพทย์โดยตรวจตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่
www.nurse.tu.ac.th นาเอกสารส่งทาง EMail: bnuch@tu.ac.th

EMail: bnuch@tu.ac.th

7

28

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังนี้
โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601
1. ใบสมัครรอบที่ 4 (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)
facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองแพทย์วา่ ตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ
5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยแสกนเอกสารทั้งหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050215800101A

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกแฟชั่น)

7

12

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังนี้
โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601
1. ใบสมัครรอบที่ 4 (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)
facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองแพทย์วา่ ตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ
5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยแสกนเอกสารทั้งหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

10050415800101A

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

5

40

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังนี้
โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601
1. ใบสมัครรอบที่ 4 (พิมพ์จากระบบรับสมัคร mytcas)
facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองแพทย์วา่ ตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ
5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เฉพาะกรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยแสกนเอกสารทั้งหมดส่งมาทางอีเมลล์ fatuadmission@gmail.com ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง
10050216400501B คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)

6

32

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย
(มุมขวาด้านบน) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร (ใต้รปู )

LINE ID: @tdsofficial (มี@)

10050216400701B

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ)

6

10

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
3. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก

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

10050216400301B

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)

6

6

4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดาและมารดา
5.วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐาน
ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

10050216400502B

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(โครงการพิเศษ)

6

20

6. ใบรับรองแพทย์ตรวจตาบอดสี (โรงพยาบาลรัฐบาล หรือเอกชนเท่านั้น)
****File PDF โดยเรียงลาดับเอกสาร 1-6 ข้างต้น***

10050216900401B

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

6

11

10050216400401E

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

3

23

ส่งเอกสารที่ E-mail: servicestudent@ap.tu.ac.th
างวัดนเลืทีอ่ ก29และยื
พ.ค.
มิ.งย.เอกสำรกำรคั
63 ดเลือก
ผูระหว่
้ผำ่ นกำรคั
นยัน63
สิทธิถึ์เข้งำศึวักนษำที่ ต้2องส่

ดังนี้
กาหนดการส่งเอกสารการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563
1. วุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ 1.1) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือ
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ สาเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6)
ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
1.2) สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักฐานการจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ตาม
เอกสารแนบท้าย และผลคะแนนสอบ NEW SAT หรือ GSAT หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์
2. ใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU - GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
4. บัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
6. (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
ช่องทางการส่งเอกสาร ส่งเป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล์ 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

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

รหัส

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
10050217112701A คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20

42

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (ใบ ปพ.1)

10050217112702A

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

10

26

2. คลิปแนะนาตัว ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยตอบคาถาม ดังนี้
2.1 แนะนาตัว

10050217112501A

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

10

26

2.2 เพราะเหตุใดจึงมีความต้องการเรียนหลักสูตรนี้
2.3 ความคาดหวังหรือเป้าหมายในชีวติ

10050417112703A

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

5

31

3. เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัด Email : edulampang@fph.tu.ac.th
สายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตาตามที่กาหนดไว้

10050417112701A

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

5

35

และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ส่งเอกสารมาที่: ศูนย์รงั สิต edu.serv@fph.tu.ac.th

10050417112702A

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

5

29

ศูนย์ลาปาง edulampang@fph.tu.ac.th
ภายในวันที่ 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 63

คณะเภสัชศำสตร์
10050218130101A

คณะเภสัชศาสตร์

60

70

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังนี้
ดูรายละเอียดที่ www.pharm.tu.ac.th
โปรดส่งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
E- maill : edu.pharm.tu@gmail.com
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 4268-4271
ดาวน์โหลดได้ที่ www.pharm.tu.ac.th
2. เอกสารสมัครโครงการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 4 ประจาปีการศึกษา 2563
3. สาเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1)
ที่สถาบันการศึกษา ออกให้
5. สาเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัคร
ไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ช่องทางการส่งเอกสาร E- mail : edu.pharm.tu@gmail.com
กำรสอบสัมภำษณ์ สัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
โดยสนทนาผ่านวิดิโอคอลที่เห็นหน้า ในโปรแกรม Zoom ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

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

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์
10050219903601A คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

วิทยำลัยสหวิทยำกำร
10050424903601A วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

5

10

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องนำส่งเอกสำร ดังนี้ 1) ใบแสดงผลการ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 ภาคการศึกษา) 2) Portfolio หรือเอกสารแนะนาตัวเอง
(ถ้ามี) โดยส่งมาทาง Email: tcas@lsed.tu.ac.th (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (โดยจะส่งลิงค์การเข้าระบบ Zoom และรายละเอียด
การสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร ผ่านไปทาง Email ที่ผู้สมัครส่งเอกสารกลับมา)

50

100 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องส่งเอกสำรโดยจัดทำเป็น PDF ไฟล์
ดังนี้
1) ใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 พิมพ์ได้ทาง www.mytcas.com และติดรูปถ่ายชุดนักเรียน
หรือ ชุดนักศึกษา ด้านมุมขวาบน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง
3) สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง
4) วุฒิการศึกษา สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ด้านหน้าและ
ด้านหลัง ลงนามรับรองถูกต้องทุกหน้า / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
5) หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ส่งเอกสารที่ E-mail:
Si.cistulp@gmail.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ติดต่อสอบถำม Email : tcas@lsed.tu.ac.th
หรือ krittaporn@lsed.tu.ac.th โทร. 02 564
4440-79 ต่อ 6718

ติดต่อสอบถำม ช่องทำงออนไลน์
1) โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 5338 (เวลาทาการ
09.00-16.00 น.)
2) Line ID : @kwq7809v (มี@นาหน้า) โปรด
ติดต่อเวลาทาการ 09.00-16.00 น.
3) Email: Si.cistulp@gmail.com
(ส่งเอกสารยืนยันสิทธ์เท่านั้น)

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

10

29

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
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) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

20

50

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook:
https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL
https://lin.ee/oIUeVhS

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
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) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook:
https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL
https://lin.ee/oIUeVhS

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10050424903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
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) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook:
https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL
https://lin.ee/oIUeVhS

รหัส

10050424903601B

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63
วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง )

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร(PDF)ส่ง ดังนี้
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จ
การศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ (50 คะแนนขึ้นไป), TU-GET (Paper Based
Testing), TU-GET (Computer Based Testing), TOEFL (Internet based Testing)
และ IELTS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ส่งมาที่อีเมล์ Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่
2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

ข้อมูลการติดต่อ (สาหรับบุคคลภายนอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลาปาง)
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook:
https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL
https://lin.ee/oIUeVhS

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

25

30

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิเ์ ข้ำศึกษำต้องนำส่งเอกสำร ดังนี้
1.สาเนาบัตรประชาชน

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

25

35

2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ ปพ.1

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

4.หลักฐานอื่นๆ (ผลคะแนน O-NET 5 รหัสวิชา, คะแนน PAT, คะแนน GAT)
ช่องทางส่งเอกสารทาง Google Documents ตาม link

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

https://docs.google.com/forms/d/1Oqe3f6fwP4f9YVstlm7jhzGR_x9huxPP4LT9jJTRX0/edit?usp=sharing

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

10050124903601B

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) พื้นฐานศิลปศาสตร์
รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

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

รหัส

วิทยำลัยนวัตกรรม
10050123904001B

10050123220101B

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)

20

52

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้
1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com
พร้อมลงลายมือชื่อ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
4. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ม.ปลาย ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
หรือ สาเนาใบแสดงผลการเรียนเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. หรือวุฒิจากต่างประเทศ
5. สาเนาผลคะแนนสอบ สาหรับหลักสูตร BMCI ส่งคะแนน ONET / GAT
สาหรับหลักสูตร dX ส่งคะแนน ONET / GAT / PAT1 / PAT2
หมายเหตุ ลงชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้

วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)

10

12

ส่งเอกสารทั้งหมด เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวเท่านั้น โดยเรียงลาดับเอกสาร ตามข้อที1่ - 5
ชื่อเรื่อง : ข้อมูล TCAS 4/63 หลักสูตร BMCI หรือ dX ชื่อ-นามสกุล
ชื่อไฟล์ : หลักสูตร BMCI หรือ dX ชื่อ-นามสกุล
ส่งมาที่ citu_tcas@citu.tu.ac.th
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์
10050127902801E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

10

15

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้
Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ
1. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ระดับ 4) ไม่ต่ากว่า 180 คะแนน
โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
2. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรือ
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก
ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร
081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
ตั้งชื่ออีเมล "ส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรจีนศึกษา"
ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63

10050127902802E

10

15

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้
Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ
ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรือ
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก
ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร
081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
ตั้งชื่ออีเมล "ส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรอินเดียศึกษา"
ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส

10050127902601E

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์
10050229111501E วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

10

10

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องส่งเอกสำรกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้
Email pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ
ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
โทร 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรือ
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
ช่องทางการส่งเอกสารการคัดเลือก
ส่งอีเมล ถึง น.ส.พรพิมล เติบไพบูลย์ pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือโทร
081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
ตั้งชื่ออีเมล "ส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกรอบ TCAS4_ว.ปรีดี_หลักสูตรไทยศึกษา"
ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63

1

1

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานาส่งหลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่ cicm.tu.ed8@gmail.com มือถือ 094-5531535
อีเมล์ cicm.tu.ed8@gmail.com ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่2 มิถุนายน 2563 ดังนี้
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย
Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs
2. ใบแจ้งยอดชาระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทาง
อินเตอร์เน็ต www.mytcas.com
3. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
=> Admission => Undergraduate Programs โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค
4. บัตรประจาตัวประชาชน ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า ผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ผู้สมัครลงนามสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ

รหัส

10050229110501E

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ป๋วย อึ๊งภำกรณ์
10050230903601B วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

1

20

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานาส่งหลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่ cicm.tu.ed8@gmail.com
อีเมล์ cicm.tu.ed8@gmail.com ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563 ดังนี้
มือถือ 094-5531535
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย
Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs
2. ใบแจ้งยอดชาระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทาง
อินเตอร์เน็ต www.mytcas.com
3. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
=> Admission => Undergraduate Programs โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค
4. บัตรประจาตัวประชาชน ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า ผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ผู้สมัครลงนามสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ

30

62

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสารตามรายการต่อไปนี้
มาที่อีเมล CD.PSDS@gmail.com ระบุชื่อเรื่องเป็น ชื่อ - นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3. วุฒิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ (ระเบียนแสดงผลการ
เรียนของผู้สมัครที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม. 4 - ม.6 รวม 6 ภาค
การศึกษา)
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารผลคะแนน ONET / GAT
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

www.facebook.com/CD.PSDS
โทร. 02-5644440 ต่อ 1044 / 1046 หรือ
090-9725311
อีเมล์ CD.PSDS@gmail.com

รหัส

กำรเพิม่ จำนวนรับและกำรส่งเอกสำรของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีกำรศึกษำ 2563
หลักสูตร
จำนวนรับ
เอกสำรกำรคัดเลือก ช่องทำงกำรส่งเอกสำร
กำหนดกำรส่งเอกสำรในระหว่ำงวันที่ 29 พ.ค. 63 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 63
จำนวน จำนวน
และ กำรสอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ (ถ้ำมี)
รับเดิม รับใหม่
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 63

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL
10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานวิทยาศาสตร์
10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

30
15

30
15

ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องกรอกข้อมูพื้นฐาน และส่งไฟล์ใบ ปพ.1
ที่ https://bit.ly/2YI7A8o

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

15

15

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

10050200903601A

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
รวมทั้งหมด

1,935 3,488

ติดต่อสอบถำม
ช่องทำงออนไลน์

Line ID: @243avpod

