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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูยล์ าปาง 

ระดบัปรญิญาตร ีภาคภาษาไทย หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ 
(ศนูยล์ าปาง) (โครงการพเิศษ) วทิยาลยัสหวทิยาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอบที ่4 รบัตรงอสิระ (Direct Admission) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   

ภาคภาษาไทย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์                      
(ศูนย์ล าปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)              
จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)                 
(โครงการพิเศษ) วิทยาลัยสหวิทยาการ ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

2. จ านวนรบั    12     คน 

3. คณุสมบตัิของผูส้มัคร 
 3.1 คุณสมบตัิทัว่ไป 

  1. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
      ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
  2. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มาก่อน 
  3. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

  3.2 คุณสมบตัิเฉพาะ 
  1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา  
     ไมต่่ ากวา่ 2.50  
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

 4.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไว้ข้างต้น 
 4.2  ในการคัดเลือกผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงล าดับตามเกณฑ์ 

        คะแนนที่ก าหนด ตามจ านวนการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
   4.2.1 รับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิชาสามัญ+O-NET) จ านวน 5 คน ดังนี้ 

องคป์ระกอบ ค่าร้อยละ 
1.วชิาสามญั 60 

  1.1 ไทย 20 

  1.2 สังคม 20 
  1.3 อังกฤษ 20 

2.O-NET 40 

  2.1 คณิตศาสตร์ 20 
  2.2 วิทยาศาสตร์ 20 

 
    4.2.2 รับพื้นฐานศิลปศาสตร์  (O-NET+PAT 7.1-7.7)  จ านวน  7 คน ดังนี้ 

องคป์ระกอบ ค่าร้อยละ 

1.O-NET 80 
  1.1 ไทย 20 

  1.2 สังคม 20 

  1.3 อังกฤษ 20 
  1.4 วิทยาศาสตร์ 20 

2.PAT 7.1-7.7 20 

     
                           

   
  

 
 

    
                     

 
 

  การน าคะแนน PAT 7.1 - 7.7 และคะแนนวิชาสามัญ มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครต้องสมัครสอบ 
กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยต้องมีคะแนนสอบตามเกณฑ์องค์ประกอบ 
การคัดเลือก มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยสามารถเลือกจากผลคะแนนในรอบที่ดีที่สุดจากปี 2564 หรือ 
2563 เท่านั้น

5. เงอ่ื นไขการสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 64
5.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับส มัคร

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้น 
ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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6. การรบัสมคัร 
  รับสมัครโดยเว็บไซด์ www.ci.tu.ac.th  ตัง้แตบ่ดันี ้- 12 มถิุนายน 2564 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  6.1 วิธีการสมัครสอบ 
  ส มั ค ร ไ ด้ ที่ www.ci.tu.ac.th โ ด ย แ น บ ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส มั ค ร  ม า ที่ อี เ ม ล                              
ppe-lampang@outlook.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการช าระค่าสมัครให้ครบถ้วน 
       6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร  
       (1) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 1 ชุด 
    (2) ส าเนาใบทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ชุด 
       (3) ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1    จ านวน 1 ชุด  
       (4) ส าหรับผู้สมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
        - ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET  จ านวน 1 ชุด 
        - ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ PAT 7.1-7.7   จ านวน 1 ชุด 
       (5) ส าหรับผู้สมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (วิชาสามัญ)  
        - ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ  จ านวน 1 ชุด  
        - ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET  จ านวน 1 ชุด 
    (6) หลักฐานการโอนค่าสมัคร (ภาพถ่ายใบโอนเงินหรือใบโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
   ผู้สมัครต้องน าหลักฐานในข้อ 1 - 6 โดยรวมไฟล์ตามรายการ 1 - 6 ให้เป็นไฟล์เดียวกัน                           
(โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ ดังนี้  เลขบัตรประชาชน.pdf เช่น 1234567890000.pdf) แล้วแนบไฟล์ผ่าน                         
อีเมล ppe-lampang@outlook.com 

   6.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครพร้อมกับเอกสาร                    
การสมัครอ่ืน ผ่านทางอีเมล ppe-lampang@outlook.com) 
       ช าระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเขลางค์นคร เลขที่บัญชี 552-0-35102-3 
ชื่อบัญชี “โครงการปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ล าปาง)” จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
(ค่าธรรมเนียมการสมัคร) ** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับโอนเงินค่าสมัครแล้ว *** 
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7. ก าหนดการรับสมัคร  

รายละเอยีด วนั เดือน ป ี ช่องทาง 

รับสมัคร บัดนี้ – วันที่ 12 มิถุนายน 2564 www.ci.tu.ac.th 
ppe-lampang@outlook.com 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 www.ci.tu.ac.th 
Facebook: PPE LAMPANG 

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 4 จากเว็บไซต์ 
www.ci.tu.ac.th 
และสแกนส่งมาที่ อี เมล์  Email:                  
ppe-lampang@outlook.com 
ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 
ภายในเวลา 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 www.ci.tu.ac.th 
Facebook: PPE LAMPANG 

 
8. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  และก าหนดการต่างๆ              
ที่นักศึกษาต้องรับทราบและข้อปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ติดตามได้ที่ www.reg.tu.ac.th และ 
www.ci.tu.ac.th 

9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ.2553 

                                                     ประกาศ  ณ  วันที่           มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
  
 
 
                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 

                                                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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สามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ที ่ 
  งานบริการการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์                 
(ศูนย์ล าปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร. 054-237999 ต่อ 5334, 5337  
หรือ 085-6948037  และช่องทางออนไลน์ส าหรับบุคคลภายนอก ข้อมูลการติดต่อ (ส าหรับบุคคลภายนอก) ดังนี้ 
Email: ppe-lampang@outlook.com 
Inbox Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang/ 
  




