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 (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

ประกาศĴหาĺิทยาลัĵīĶĶĴĻาสตร

เรื่อง รายชื่อผูผานการė ัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดัĭปริญญาตรี 

ĳาคĳาษาไĪĵ โดยระบบ RA?QȮรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (BgpcarȮ?bkgqqgml'Ȯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณĤิต สาขาวิชาปรัชญา การเĴือง และเศรษฐĻาสตร (Ļ ูนยลําปาง) &โėรงการพิเศษ'Ȯ

ประจําปกาĶĻ ึกษา 2341Ȯ

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

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2563 
โดยรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ในระหว่างวันที่ 12-22 มิถุนายน 2563 
นั้น

  บัดนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเปนที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร 

(ศูนยล าปาง) (โครงการพิเศษ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยล าปาง พร้อมรายละเอียดการ

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งน ้ี ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามรายละเอียดตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัดด้วย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2563



รายช่ือผูผ่านการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยล าปาง ระดับปริญญาตรี 

ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร (ศูนยล าปาง)  

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

(รูปแบบวิทยาศาสตร 9วิชาสามัญ) 

ล าดับ ค าน าหนา ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาว วิภาว ี ทางธรรม 



รายช่ือผูผ่านการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยล าปาง ระดับปริญญาตรี 

ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร (ศูนยล าปาง)  

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

(รูปแบบศิลปศาสตร O-NET + PAT7) 

ล าดับ ค าน าหนา ชื่อ - นามสกุล 

1 นาย ชนะศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 

2 นางสาว ณัฐฌนิดา  ศรีสุวรรณ 

3 นางสาว ณัฐณิชา จันทรหัตถการ 

4 นาย ธนพล บุญพระธรรม 

5 นางสาว นวพร กลั่นทอง 

6 นางสาว นัทธมน ชาติมนตร ี

7 นางสาว ปนัดดา ประสพ 

8 นางสาว พิมพพลอย โฆษาศิวไิลซ 

9 นาย ยศกร กรรณิการ 

10 นางสาว รวินท ถนอมนาค 

11 นางสาว วิสากร มณีกาญจน 

12 นาย สรวิศ เหลืองทอง 

13 นางสาว สุภาสิน ี บุญทองแพง 

14 นาย อภิรัตน สิทธิเวช 



ขอปฏิบัติส าหรับผูผ่านการสอบคัดเลือก การรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยล าปาง                    

ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยล าปาง)  

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ให “ผูผ่านการคัดเลือก” ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. ประกาศรายชื่อผูผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทาง www.ci.tu.ac.th และบอรดหนา

หองสํานักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  

 2. ผูผ่านการคัดเลือกตองยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยด าเนินการ

ดังนี้             

  2.1 ดาวนโหลดเอกสารประกอบการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาไดที่ www.ci.tu.ac.th  

  2.2 สแกนสงมาที่อีเมล Email: ppe-lampang@outlook.com ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

 3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (ผูยืนยันสิทธิ์) วันที่ 26 มิถุนายน 2563  

 ทาง www.ci.tu.ac.th และบอรดหนาหองสํานักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

 งานบริการการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร                 

(ศูนยลําปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง โทร. 054-237999 ตอ 5337, 5338  

หรือ 085-6948037 ในเวลาทําการ จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 16.30 น. และชองทางออนไลนสําหรับ

บุคคลภายนอก ขอมูลการติดตอ (สําหรับบุคคลภายนอก) ดังนี้ 

Email: ppe-lampang@outlook.com 

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

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL https://lin.ee/oIUeVhS 



 

แบบฟอรมการขอยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

            วันท่ี............เดือน.................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอยืนสิทธ์ิเขาศึกษา ระดับปรญิญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานรองอธิการบดฝีายวิชาการ 

  ตามที่  ขาพเจา นาย/นางสาว  .....................................................นามสกุล.........................................................

เปนนักเรียนโรงเรียน....................................................................................................จังหวัด............................................................. 

ไดเปนผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและ

เศรษฐศาสตร (ศูนยลําปาง) (โครงการพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 

รับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจําปการศึกษา 2563 

; ขาพเจาขอยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5              

รับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจําปการศึกษา 2563 วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร (ศูนยลําปาง) (โครงการพิเศษ) 

 

    

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ   

        

       ลงช่ือ ................................................................................ 

                 (......................................................................) 

                            ผูแจงขอยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 




