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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตรี 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ 
วทิยาลยัสหวทิยาการ ท่าพระจนัทร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 

............................................................ 
 

 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ จึงขอประกาศก าหนดการ
รับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์
ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัิเฉพาะ 
2.1 คุณสมบตัิทัว่ไป 

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระบบการศึกษาไทยหรือ เกรด 12 
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง หรือ เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการศึกษาของ
ต่างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 

2.1.2 นักเรียนสัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและ
นักเรียนต่างชาติทุกกรณ ี

2.1.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
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2.2 คุณสมบตัิเฉพาะของผูส้มคัร 
 2.2.1 มีผลคะแนนมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นต่ า ดังนี้ 

การสอบ 
Inter 

Portfolio 1*1 
Inter 

Portfolio 2 

Inter 
Program 

Admission 1 

สาธติ มธ.  
รอบ 1.2 

Portfolio 2 

TCAS 3 
Admission 

ผลการ
ทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 
อย่างใดอย่าง

หนึ่ง 

TU-GET (paper-
based) 

400 500 500 

วิทยาลัยมีการ
เปิดรับในรอบ 
สาธิต มธ. ผา่น

ระบบการรับของ 
TU Admission 
ผู้สมคัรสามารถ

ติดตาม
รายละเอียดได้ที่ 

www. 
tuadmissions. 

in.th 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยมีการ
เปิดรับในรอบ 

TCAS 3 
Admission 

ผ่านระบบการ
รับของ ทปอ.  

ผู้สมคัรสามารถ
ติดตาม

รายละเอียดได้ที่ 
student. 

mytcas.com 

IELTS 4.5 6.0 6.0 

TOEFL (paper-
based) 

400 500 500 

TOEFL (internet-
based) 

32 61 61 

ผลการ
ทดสอบ

ความรู้อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

SAT I (EBRW) หรือ 
GSAT (Reading, 
Writing and 
Language) 

- 450 หรือ 
1,000

*2 

450 หรือ 
1,000*

2 
SAT I (MATH) หรือ 
GSAT (MATH) 

- 600 600 

A- Level 
(ไทย สังคม อังกฤษ 
คณิต2 และ วิทย์
ทั่วไป) 

- - 
ไม่ก าหนดเกณฑ์

ขั้นต่ า 

ผลสอบ Gao kao ขั้นต่ า 240, 330, หรือ 375 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
หมายเหตุ : *1. การรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดี เช่น ผลการเรียน
ระดับดีมาก หรือมีผลงานระดับนานาชาติ เป็นต้น 

               *2. กรณีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าแต่คะแนนสอบรวมทั้งสองส่วนได้ 1,000 
คะแนน ผู้สมัครสามารถยื่นได้เช่นกัน โดยผลการสอบทั้งหมดจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก   
วันที่สอบถึงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
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2.2.2 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีผล      
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่่ ากว่า 2.50 

2.2.3 กรณเีป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย* 
1. ระบบอังกฤษ 

ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A*-E หรือมีผลสอบ Cambridge Pre-U 
จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3 

2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 
ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวม

ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน  
ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา 

โดยมีคะแนนแตล่ะวิชาอย่างน้อย 145 คะแนน 
3. ระบบนิวซีแลนด์ 

3.1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Cert ificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวน       
ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand 
Qualifications Authority (NZQA)  

ทั้งนี ้การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

3.2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Cert ificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 
หรือสูงกว่าอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่ 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) 
ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ 

จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)  
ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
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4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School 

Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้ 
4.1 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay 
(EE),Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International 
Baccalaureate Organisation (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้ยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1                              
ที่ผู้สมัครเรียนผ่านมาแล้วตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level ที่ได้คะแนนสูงกว่า 4 - 5 ขึ้นไป 
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

4.2 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน 
และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจ านวนวิชาเพ่ือรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้เหลืออย่างน้อย 3 - 4 วิชา ที่ตรงกับสายวิชาที่ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการศึกษา เช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ 

5. ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (CLMV) ต้องมี          
ผลการศึกษาดังนี ้

5.1 ประเทศลาว: ผลการศึกษาข้ันต่ า 10.00 หรือ P หรือ E 
5.2 ประเทศเวียดนาม: ผลการศึกษาขั้นต่ า 5.0 หรือ C 
5.3 ประเทศกัมพูชา: ผลการศึกษาขั้นต่ า 5.0 หรือ E 
5.4 ประเทศพม่า: เกรด C เป็นขั้นต่ า 

6. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอ่ืน ๆ ทีน่อกเหนือจากข้อ 1 - 4  
ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิ

ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545 
*ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  

3. จ านวนรบัสมัคร 35 คน 

สาขาวชิา 
Inter 

Portfolio 
1 

Inter 
Portfolio 

2 

Inter 
Program 

Admission 1 

สาธิต มธ. รอบ 1.2 
Portfolio 2  
(รับผ่าน มธ.) 

TCAS 3 
Admission 

รับผ่าน (ทปอ.) 

ปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

15 13 2 3 2 
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หมายเหต:ุ  
1. กรณีจ านวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ จะปรับเพ่ิมในรอบถัดไปจนครบตาม

จ านวนที่ต้องการ 
2. วิทยาลัยมีการเปิดรับในรอบสาธิต มธ.  รอบ 1.2 Portfolio 2 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่   

www.tuadmissions.in.th 
3. วิทยาลัยมีการเปิดรับในรอบ TCAS 3 Admission ผ่านระบบของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตาม

รายละเอียดได้ท่ี student.mytcas.com 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย

สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้อง
ด าเนินการผ่านระบบบริหารสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้ว                 
เพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหาก มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ    
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 เกณฑ์การคดัเลือก รอบ Inter Portfolio 1 

1) พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2) การสอบสัมภาษณ ์เป็นภาษาอังกฤษ 
*กรณีที่ผู้สมัครคะแนนสอบขั้นต่ าไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

TU-GET (paper-based) 500 คะแนน/IELTS 6.0 คะแนน/TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOEFL (internet-
based) 61 คะแนน ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาที่จัดโดยหลักสูตรฯ  

5.2 เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Inter Portfolio 2 
 1) ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป SAT I หรือ GSAT 
 2) การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Inter Program Admission 1 
 1) ผลการสอบทางวิชาการ  

1.1) ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป SAT I หรือ GSAT 
1.2) วิชา A-Level (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน) และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
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2) คะแนนการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
  ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะต้องมีผลการสอบทางวิชาการในข้อ 1.1) และ/หรือ 1.2) ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร การรับเข้าศึกษาจะใช้เกณฑ์จากการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการคัดเลือก 

6. การรับสมัคร 
6.1 การสมัครในรอบ Inter Portfolio 1, Inter Portfolio 2 และ Inter Program Admission 1 รับสมัคร      

ในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ppe-inter โดยให้อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครและ
ส าเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับการส่งใบสมัครในระบบ (หากท าการสมัครและอัปโหลดเอกสารทั้งหมด      
ล่าช้ากว่าก าหนด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา) 

6.2 การช าระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ส าหรับรอบ Inter Portfolio 1, Inter Portfolio 2 และ Inter Program 
Admission 1 ให้ช าระโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 905-0-09452-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวทิยาการ มธ. 
(PPE Inter) 

6.3 การสมัครในรอบสาธิต มธ. รอบ 1.2 Portfolio 2 ให้ด าเนินการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่  
www.tuadmissions.in.th 

6.4 การสมัครในรอบ TCAS 3 Admission ให้ด าเนินการผ่านระบบ ทปอ. 
6.5 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

1) E-mail : ppe.tu.international@gmail.com    
2) Facebook page: www.facebook.com/ppeinterTU 
3) โทรศัพท:์ 02-613-2852  

     การสมคัรจะสมบรูณ์เมือ่หลกัสตูรฯ ได้รับหลกัฐานการโอนเงนิค่าสมคัรภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร  

7. ก าหนดการรับสมัคร 
  ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 

ก าหนดการ 
Inter  

Portfolio 1 
Inter  

Portfolio 2 
Inter Program 
Admission 1 

1. รับสมัคร 
15 ต.ค. - 

12 ธ.ค. 65 
5 ม.ค. - 

19 ก.พ. 66 
1 มี.ค. -  

2 เม.ย. 66 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ธ.ค. 65 27 ก.พ. 66 10 เม.ย. 66 

3. สอบสัมภาษณ์ 24-25 ธ.ค. 65 3-4 ม.ีค. 66 21 เม.ย. 66 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ม.ค. 66 15 มี.ค. 66 26 เม.ย. 66 

https://ci.tu.ac.th/ppe-inter
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ก าหนดการ 
Inter  

Portfolio 1 
Inter  

Portfolio 2 
Inter Program 
Admission 1 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ.  
ที่ student.mytcas.com 

7-8 ก.พ. 66 4-5 พ.ค. 66 4-5 พ.ค. 66 

6. ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเก็บแรกเข้า จ านวนเงิน 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาโดยส่งหลักฐานการโอนเงินที่ 
E-mail: ppe.tu.international@gmail.com 
และทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

15-17 ก.พ. 66 10-12 พ.ค. 66 10-12 พ.ค. 66 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ท่ียืนยันสิทธิ์   
เข้าศึกษา) 

22 ก.พ. 66 17 พ.ค. 66 17 พ.ค. 66 

หมายเหตุ :  
*ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาต้องด าเนนิการยนืยันสทิธิเ์ขา้ศกึษาผา่นระบบกลางของ ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขัน้ตอน
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นผู้ก าหนด 

8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
หลักฐาน/เอกสาร จ านวน 

8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport 1 ชุด 
8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น 
ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

1 ชุด 

8.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ชุด 
8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ 1 ชุด 
8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร 1 ชุด 

ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร ในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5 โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF  
รวม 1 ไฟล์ ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ppe-inter  

และน าเอกสารทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

https://ci.tu.ac.th/ppe-inter
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9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังที่ www.reg.tu.ac.th หากมี  
ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท ์025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

10. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้
10.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
10.2 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ ว่าด้วยอัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 

      ประกาศ ณ วันที่    ตุลาคม พ.ศ. 2565 

   
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

3
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ตารางแสดงผลสอบ Gao kao ขัน้ต่ าเพื่อพจิารณา 
 

จงัหวัด/ป ี 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

เซีย่งไฮ ้
คะแนนเต็ม 660 660 660 660 660 660 

คะแนนขั้นต่ า 330 330 330 330 330 330 

มณฑลเจยีงซ ู
คะแนนเต็ม 750 480 480 480 480 480 

คะแนนขั้นต่ า 375 240 240 240 240 240 

ปักกิ่ง และ 
มณฑลอืน่ 

คะแนนเต็ม 750 750 750 750 750 750 

คะแนนขั้นต่ า 375 375 375 375 375 375 

ฮ่องกง มาเกา๊ 
และ ไตห้วนั 

คะแนนเต็ม 750 750 750 750 750 750 

คะแนนขั้นต่ า 375 375 375 375 375 375 

 
 

เอกสารแนบ 
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