
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การสง่ผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรบัรองจากสถานศึกษา 

ในการรบัสมัครบุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปริญญาตร ีประจ าปีการศกึษา 2564 

รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) 
------------------------------ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) พร้อมรายละเอียดการรับ
สมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัคร ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นั้น   

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีการยกเลิก/เลื่อนการสอบ SAT/GSAT/ 
TU-GET และสถานศึกษาในหลายพ้ืนที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจนท าให้ไม่สามารถออกเอกสารรับรองต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนได้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรอนุโลมให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ า 
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) สามารถส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสาร
ที่ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษาภายหลังจากช่วงเวลารับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนน SAT/GSAT/TU-GET ได้ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านช่องทางที่คณะก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

2. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษาได้ ภายในวันสอบ
สัมภาษณ์โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางที่คณะก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

ประกาศ  ณ วันที่   มกราคม พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภพนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

6



เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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การส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ SAT/GSAT/TU-GET 
ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปรญิญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2564 

                                                                                        รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
 

หลักสูตรที่ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ SAT/GSAT/TU-GET ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางที่คณะก าหนด ดังนี ้

คณะ หลักสูตร ช่องทางการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครที่สอบ TU-GET (CBT) ในวันที่ 24 ม.ค.64 นั้น 

ให้แจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์ติดต่อใน portfolio 
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาจะส่งผลคะแนน
โดยตรงมาที่คณะศิลปศาสตร์) 

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (BIR) 

อีเมล bir@staff.tu.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (DBTM) 

อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (TEPE) 

อีเมล info@engr.tu.ac.th 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) อีเมล dsi@tu.ac.th 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (PPE) 

อีเมล ppe.admission@gmail.com 

 
 

mailto:dbtm@ap.tu.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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การส่งเอกสารรับรองจากสถานศึกษา 
ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปรญิญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2564 

                                                                                        รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
 

ผู้สมัครที่ไม่สามารถขอเอกสารรับรองจากสถานศึกษาได้ ให้น าส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะก าหนด โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/7z4VA3SVEo7rd4qk9 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธรุกิจบัณฑิต ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/7z4VA3SVEo7rd4qk9 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบรูณาการ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/7z4VA3SVEo7rd4qk9 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบรูณาการ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/7z4VA3SVEo7rd4qk9 

คณะรัฐศาสตร ์ ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  อีเมล polscitu.tcas@gmail.com 

คณะรัฐศาสตร ์ ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  อีเมล polscitu.tcas@gmail.com 

คณะรัฐศาสตร ์ ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  อีเมล polscitu.tcas@gmail.com 

คณะรัฐศาสตร ์ ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (BIR) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล bir@staff.tu.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร ์ เศรษฐศาสตรบณัฑติ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 
admissions_econtu@econ.tu.ac.th 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. หนังสือ/จดหมายรับรองจาก
หน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา 
ครูประจ า ผู้น าชุมชน 

อีเมล swtcas2564@gmail.com 

 
 

   



เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต ศนูย์ล าปาง 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. หนังสือ/จดหมายรับรองจาก
หน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา 
ครูประจ า ผู้น าชุมชน 

อีเมล swtulp@gmail.com 

คณะศลิปศาสตร ์ วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.ประวตัิศาสตร ์ - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.ภาษาไทย - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส  - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.รสัเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) - - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) หนังสือแนะน าตัวผู้สมคัร 
(Recommendation Letter) จาก
ครูผูส้อน/ครูที่ปรึกษาของโรงเรียน 
ต้นสังกัดที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ 
โรงเรียนทีผู่้สมัครส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จ านวน 2 ฉบับ  

ส่งมาที ่seastu.tcas@gmail.com ช่ือเรื่อง 
ช่ือ – นามสกุล ผูส้มัคร หนังสือแนะน าตัว
ผู้สมคัร (Recommendation Letter) รอบ
ที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน ช่ือไฟล์ ช่ือ – 
นามสกลุ ผู้สมัคร หนังสือแนะน าตัวผู้สมัคร 
(Recommendation Letter) รอบท่ี 1.2 
แฟ้มสะสมผลงาน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.คณิตศาสตร ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 



เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.เคม ี ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.ฟิสิกส ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วัสดุศาสตร ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.สถิต ิ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ล าปาง) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนยล์ าปาง ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  
(โครงการพิเศษ) 

ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) https://forms.gle/yNouWATZXD1aXYV69 



เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
 

 
 

Page 5 of 7 
 

คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมเคม ี ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศกรรมเครื่องกล ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพเิศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ. (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อีเมล info@engr.tu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วศ.บ. (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (TEPE) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อีเมล info@engr.tu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร ์ วท.บ.กายภาพบ าบัด ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล academicahs@allied.tu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล kping_222@hotmail.com 

คณะสหเวชศาสตร ์ ศศ.บ.การจดัการกีฬา (โครงการพเิศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล mayajitripoch@gmail.com 

คณะสหเวชศาสตร ์ ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล panussanan.anur@gmail.com 

คณะพยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล bnuch@tu.ac.th 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกสิ่งทอ 

ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศกึษา
ว่าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

อีเมล fatuadmission@gmail.com 



เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน 

ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศกึษา
ว่าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

อีเมล fatuadmission@gmail.com 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ศป.บ.การละคอน ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศกึษา
ว่าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 

อีเมล fatuadmission@gmail.com 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศกึษา อีเมล fatuadmission@gmail.com 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 

ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภูมิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
และในวันสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะก าหนด 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สถาปัตยกรรม ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
และในวันสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะก าหนด 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
และในวันสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะก าหนด 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สน.บ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
และในวันสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะก าหนด 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์ ศศ.บ.วิทยาการเรียนรู ้ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tcas@lsed.tu.ac.th  

วิทยาลัยนวัตกรรม วท.บ.นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th 

วิทยาลัยนวัตกรรม ศศ.บ.การจดัการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร ์

ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนยร์ังสติ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพเิศษ) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  อีเมล dsi@tu.ac.th 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร ์ ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  อีเมล ppe.admission@gmail.com 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง) ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล Si.cistulp@gmail.com 

mailto:servicestudent@ap.tu.ac.th
mailto:servicestudent@ap.tu.ac.th
mailto:servicestudent@ap.tu.ac.th
mailto:servicestudent@ap.tu.ac.th
mailto:tcas@lsed.tu.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองจากสถานศึกษา ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
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คณะ หลักสูตร เอกสารที่อนุโลม E-MAIL / LINK 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง) ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  
ณ วันท่ีสมัคร 

อีเมล ppe-lampang@outlook.com 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล CD.PSDS@gmail.com 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

โครงการคดัเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกฯ (สสวท.) ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tuadmissions.in@gmail.com 

โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) อีเมล tusporttcas@gmail.com 

 

 




