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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยลําปาง) (โครงการพิเศษ)  

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําปการศึกษา 2563 

������������ 
เนื ่องดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี   

ภาคภาษาไทย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร                      

(ศูนยลําปาง)  โดยระบบ TCAS รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําปการศึกษา 

2563 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังตอไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร (ศูนยลําปาง) (โครงการพิเศษ) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  

2. จํานวนรับ    15     คน 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) เปนผูที่มีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ

      ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

  (2) เปนผูที่ยังไมไดใชสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มากอน 

  (3) ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัย        

               เปดหรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา   

  (4) ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

  (5) ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง  

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

  (1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  

  (2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 6 ภาคการศึกษา  

      ไมตํ่ากวา 2.50  
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4. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

 4.1  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไวขางตน 

 4.2  ในการคัดเลือกผูมีสิทธเขาศึกษาจะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคะแนนรวมเรียงลําดับตามเกณฑ 

        คะแนนที่กําหนด ตามจํานวนการรับเขาศึกษา ดังนี้ 

   (1) รับพื้นฐานวิทยาศาสตร (วิชาสามัญ) จํานวน 5 คน 

องคประกอบ คารอยละ 

วิชาสามัญ 100 

  1. ไทย 20 

  2. สังคม 20 

  3. อังกฤษ 20 

  4. คณิต 2 20 

  5. วิทยาศาสตรทั่วไป 20 

 

    (2) รับพื้นฐานศิลปศาสตร  (ONET+PAT 7.1-7.7)  จํานวน  10 คน  

องคประกอบ คารอยละ 

1.O-NET 80 

  1.1 ไทย 20 

  1.2 สังคม 20 

  1.3 อังกฤษ 20 

  1.4 วิทยาศาสตร 20 

2.PAT 7.1-7.7 20 

 การนําคะแนน PAT 7.1 - 7.7 และคะแนนวิชาสามัญ มาใชในการคัดเลือกผูสมัครตองสมัครสอบ

 กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยตองมีคะแนนสอบตามเกณฑองคประกอบ

 การคัดเลือก มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยสามารถเลือกจากผลคะแนนในรอบที่ดีที่สุดจากป 2563 

 หรือ 2562 เทานั้น 

 

5. เงื่อนไขการสมัคร 

  5.1 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู สมัคร

 สามารถสมัครไดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑที่กําหนด แตเมื่อยืนยันสิทธิ์แลว              

 จะไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากตองการสมัครในรอบถัดไป จะตองสละสิทธิ์            

 ที่มีอยูกอน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะตองดําเนินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ.                   

 ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ไดรับแลวเพื่อใชสิทธิ์ใหม จะกระทําไดเพียงครั้ง

 เดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 



 

 

3 

 

 

  5.2 ผู สมัครตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีค ุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                 

 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัคร            

 จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ ไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีเสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ 

 ทั้งสิ้น 

 

6. การรับสมัคร 

รับสมัครโดยเว็บไซด www.ci.tu.ac.th  ตั้งแตบัดนี้ - 22 มิถุนายน 2563 โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  6.1 วิธีการสมัครสอบ 

       สมัครไดที่ www.ci.tu.ac.th โดยกรอกขอมูลตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ 

ผานระบบ Google form https://bit.ly/3f0zAcd พรอมทั้งแนบหลักฐานประกอบการรับ

สมัครและชําระคาสมัครใหครบถวน 

       6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร  

       (1) สําเนาบัตรประชาชน      จํานวน 1 ชุด 

    (2) สําเนาใบทะเบียนบาน     จํานวน 1 ชุด 

       (3) สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1    จํานวน 1 ชุด  

       (4) สําหรับผูสมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร 

        - สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET  จํานวน 1 ชุด 

        - สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ PAT 7.1-7.7   จํานวน 1 ชุด 

       (5) สําหรับผูสมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร (วิชาสามัญ)  

        - สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ  จํานวน 1 ชุด  

    (6) หลักฐานการโอนคาสมัคร (ภาพถายใบโอนเงินหรือใบโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส)

 ผู สมัครตองนําหลักฐานในขอ 1 - 6 โดยรวมไฟลตามรายการ 1 - 6 ใหเปนไฟลเดียวกัน (โดยให                                

 ตั ้งชื ่อไฟลตามรูปแบบ ดังนี้  เลขบัตรประชาชน.pdf เชน 1234567890000.pdf) แลว Upload ผาน

 ระบบออนไลนทาง Google Form โดยใช link: https://bit.ly/3f0zAcd 

 

   6.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัครพรอมกับเอกสาร                    

 การสมัครอ่ืน ผานทางระบบออนไลน ทาง Google Form link: https://bit.ly/3f0zAcd ) 

       ชําระเงินคาสมัคร โดยโอนเงินเขาบัญช ีธ.กรุงไทย สาขาเขลางคนคร เลขที่บัญชี 552-0-35102-3 

 ชื่อบัญชี “โครงการปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร(ลําปาง)” จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 

 (คาธรรมเนียมการสมัคร) ** การสมัครจะสมบูรณเมื่อหลักสูตรฯ ไดรับโอนเงินคาสมัครแลว *** 
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7. กําหนดการรับสมัคร

รายละเอียด วัน เดือน ป ชองทาง 

รับสมัคร บัดนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563 http://www.ci.tu.ac.th 

https://bit.ly/3f0zAcd 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 2563 http://www.ci.tu.ac.th 

Facebook: PPE LAMPANG 

ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 ผูผานการคัดเลือกใหยืนยันสิทธิ์เขา

ศึกษา ดาวนโหลดแบบฟอรมการ

ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 5 จากเว็บไซต 

http://www.ci.tu.ac.th 

และสแกนสงมาที ่อ ีเมล Email: 

ppe-lampang@outlook.com 

ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

(ที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา) 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 http://www.ci.tu.ac.th 

Facebook: PPE LAMPANG 

โดยประกาศทาง 

- เว็บไซต www.ci.tu.ac.th

- บอรดหนาหองสํานักงาน วิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศูนยลําปาง

8. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จะประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และกําหนดการตางๆ ที่นักศึกษาตอง

รับทราบและขอปฏิบัติในวันยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหติดตามไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://www.ci.tu.ac.th 

9. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา

ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

 ประกาศ  ณ  วันที่    มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 (รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

��

http://www.ci.tu.ac.th/
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QR CODE แบบฟอรมรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยลําปาง) (โครงการพิเศษ) 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําปการศึกษา 2563 

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

งานบริการการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร 

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

หรือ 085-6948037  และชองทางออนไลนสําหรับบุคคลภายนอก ขอมูลการติดตอ (สําหรับบุคคลภายนอก) ดังนี้ 

Email: ppe-lampang@outlook.com 

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

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


