ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยลาปาง) (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปการศึกษา 2563
เนื องดวยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรเหนสมควรเปดรั บ สมั ค รบุ ค คลเขาศึ ก ษา นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคภาษา ทย (โครงการพิ เ ศษ) หลักสูตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าปรัช ญา การเมืองและเศรษฐศาสตร
(ศูนยลาปาง) โดยระบบ TCAS รอบที 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปการศึกษา
2563 จึงขอประกาศรายละเอียดเกียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังตอ ปนี
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร (ศูนยลาปาง) (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศึกษาทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง
2. จานวนรับ 15

คน

3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เปนผูทีมีความตัง จศึกษาเลาเรียนอยางเตมความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(2) เปนผูทียัง ม ด ชสิทธิเขาศึกษา นสถาบันอุดมศึกษา นรอบ ด มากอน
(3) มเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน เวนแตการศึกษา นมหาวิทยาลัย
เปดหรือการศึกษาหลักสูตรทาง กล (Online) ที ดรับปริญญา
(4) มเปนผูปวยหรืออยู นสภาวะทีจะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
(5) มเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสือมเสียอยางรายแรง
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) สาเรจการศึกษาชันมัธยมศึกษาปที 6 หรือเทียบเทา
(2) มีเกรดเฉลียสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 6 ภาคการศึกษา
ไมต่ากวา 2.50
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4. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
4.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามทีประกาศ วขางตน
4.2 นการคัดเลือกผูมีสิทธเขาศึกษาจะพิจารณาจากผูสมัครทีมีคะแนนรวมเรียงลาดับตามเกณฑ
คะแนนทีกาหนด ตามจานวนการรับเขาศึกษา ดังนี
(1) รับพืนฐานวิทยาศาสตร (วิชาสามัญ) จานวน 5 คน
องคประกอบ
คารอยละ
วิชาสามัญ
100
1. ทย
20
2. สังคม
20
3. อังกฤษ
20
4. คณิต 2
20
5. วิทยาศาสตรทัว ป
20
(2) รับพืนฐานศิลปศาสตร (ONET+PAT 7.1-7.7) จานวน 10 คน
องคประกอบ
คารอยละ
1.O-NET
80
1.1 ทย
20
1.2 สังคม
20
1.3 อังกฤษ
20
1.4 วิทยาศาสตร
20
2.PAT 7.1-7.7
20
การนาคะแนน PAT 7.1 - 7.7 และคะแนนวิชาสามัญ มา ช นการคัดเลือกผูสมัครตองสมัครสอบ
กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยตองมีคะแนนสอบตามเกณฑองคประกอบ
การคัดเลือก มีอายุ มเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยสามารถเลือกจากผลคะแนน นรอบทีดีทีสุดจากป 2563
หรือ 2562 เทานัน
5. เงื่อนไขการสมัคร
5.1 ผู สมัครทุกคนมีสิทธิ คนละ 1 สิทธิ นการตัดสิน จเรียนสาขาวิชา ดวิชาหนึ ง ทั งนี ผู สมัคร
สามารถสมัคร ดหลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบ ดก ดตามหลักเกณฑที กาหนด แตเมื อยืนยันสิทธิ แลว
จะ มสามารถสมัครเขารับ การคัดเลือก นรอบถัด ป หากตองการสมัคร นรอบถัด ป จะตองสละสิทธิ
ทีมีอยูกอน ซึงการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะตองดาเนินการผานระบบบริหารจัดการสิทธิของ ทปอ.
ภาย นระยะเวลาทีกาหนด วเทานัน ทังนี การสละสิทธิที ดรับแลวเพือ ชสิทธิ หม จะกระทา ดเพียงครัง
เดียวการสละสิทธินอกเหนือจากระยะเวลา มนับเปนการสละสิทธิ นระบบกลาง
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5.2 ผู สมั ค รตองตรวจสอบและรั บ รองตนเองวามี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ นภายหลังพบวาผู สมัครราย ดมีคุณสมบัติ มตรงตามประกาศการรับสมัคร
จะถือวาผูนันขาดคุณสมบัติ มมีสิทธิเขาศึกษา กรณีเสียคาสมัครแลวจะ มคืนเงินคาสมัคร ห มวากรณี ด
ทังสิน
6. การรับสมัคร
รับสมัครโดยเวบ ซด www.ci.tu.ac.th ตังแตบัดนี - 22 มิถุนายน 2563 โดยมีขันตอนดังตอ ปนี
6.1 วิธีการสมัครสอบ
สมัครไดที่ www.ci.tu.ac.th โดยกรอกขอมูลตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ
ผานระบบ Google form https://bit.ly/3f0zAcd พรอมทั งแนบหลักฐานประกอบการรับ
สมัครและชาระคาสมัคร หครบถวน
6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
(2) สาเนา บทะเบียนบาน
จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1
จานวน 1 ชุด
(4) สาหรับผูสมัครพืนฐานศิลปศาสตร
- สาเนา บแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET
จานวน 1 ชุด
- สาเนา บแสดงผลคะแนนการสอบ PAT 7.1-7.7
จานวน 1 ชุด
(5) สาหรับผูสมัครพืนฐานวิทยาศาสตร (วิชาสามัญ)
- สาเนา บแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ
จานวน 1 ชุด
(6) หลักฐานการโอนคาสมัคร (ภาพถาย บโอนเงินหรือ บโอนเงินแบบอิเลกทรอนิกส)
ผู สมั ค รตองนาหลั ก ฐาน นขอ 1 - 6 โดยรวม ฟลตามรายการ 1 - 6 หเปน ฟลเดี ย วกั น (โดย ห
ตั งชื อ ฟลตามรู ป แบบ ดั ง นี เลขบั ต รประชาชน.pdf เชน 1234567890000.pdf) แลว Upload ผาน
ระบบออน ลนทาง Google Form โดย ช link: https://bit.ly/3f0zAcd
6.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัครพรอมกับเอกสาร
การสมัครอืน ผานทางระบบออน ลน ทาง Google Form link: https://bit.ly/3f0zAcd )
ชาระเงินคาสมัคร โดยโอนเงินเขาบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเขลางคนคร เลขทีบัญชี 552-0-35102-3
ชือบัญชี โครงการปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร(ลาปาง) จานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
(คาธรรมเนียมการสมัคร) ** การสมัครจะสมบูรณเมื่อหลักสูตรฯ ไดรับโอนเงินคาสมัครแลว ***
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7. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
รับสมัคร

วัน เดือน ป
ชองทาง
บัดนี วันที 22 มิถุนายน 2563 http://www.ci.tu.ac.th
https://bit.ly/3f0zAcd
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
วันที 24 มิถุนายน 2563
http://www.ci.tu.ac.th
Facebook: PPE LAMPANG
ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ
วันที 24 25 มิถุนายน 2563 ผูผานการคัดเลือก หยืนยันสิทธิเขา
ศึกษา ดาวนโหลดแบบฟอรมการ
ยื น ยั น สิท ธิ รอบที 5 จากเวบ ซต
http://www.ci.tu.ac.th
และสแกนสงมาที ่ อ ี เ มล Email:
ppe-lampang@outlook.com
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา
วันที 26 มิถุนายน 2563
http://www.ci.tu.ac.th
(ที่ยืนยันสิทธิเขาศึกษา)
Facebook: PPE LAMPANG
โดยประกาศทาง
- เวบ ซต www.ci.tu.ac.th
- บอรดหนาหองสานักงาน วิทยาลัยสหวิทยาการ ชัน 1 อาคารเรียนรวม 5 ชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลาปาง
8. การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศการขึนทะเบียนนักศึกษา หม และกาหนดการตาง ทีนักศึกษาตอง
รับทราบและขอปฏิบัติ นวันยืนยันสิทธิเขาศึกษาใหติดตาม ดที www.reg.tu.ac.th และ http://www.ci.tu.ac.th
9. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สาหรับผูมีสิทธิเขาศึกษา
นักศึกษาตองชาระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที

มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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QR CODE แบบฟอรมรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (ศูนยลาปาง) (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปการศึกษา 2563

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
งานบริ ก ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา การเมื อ ง และเศรษฐศาสตร
(ศูนยลาปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาปาง โทร. 054-237999 ตอ 5337, 5338
หรือ 085-6948037 และชองทางออน ลนสาหรับบุคคลภายนอก ขอมูลการติดตอ (สาหรับบุคคลภายนอก) ดังนี
Email: ppe-lampang@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang/
Line: PPE LAMPANG OFFICIAL https://lin.ee/oIUeVhS
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