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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 1 (ศนูยล์ าปาง และศูนย์พัทยา) 

……………………………………………………………………… 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา               

โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหสัคณะ/หลกัสูตรทีเ่ปิดรบัสมคัร และจ านวนรับ แยกตามหลกัสตูร ดังนี้ 

รหสั คณะ/หลกัสตูร จ านวนรบั 
 
10050310302001A 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต ์(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) 
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10050415800101A 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 
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10050424903601A 

วิทยาลยัสหวิทยาการ 
หลักสูตร ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง)          
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10050424903601B หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 
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รวม 30 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้     

การพิจารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก  
ใหค้ณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/มหาวทิยาลยั เปน็ผู้วินิจฉัยชีข้าด  

ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 
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5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้ นตอนที่ ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่ มื อระบบการคัด เลือกกลางบุคคลเข้ าศึกษา                     
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 ส าหรับผู้สมัคร 
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้          
ตามหลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์       
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้อง      
ท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไป     
สละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ     
การคัดเลือกกลาง 

6. การรับสมคัร  
 ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

ตัง้แตว่ันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปด าเนินการลงทะเบียนในระบบของ ทปอ. อีกครั้ง เมื่อ ทปอ. เปิดให้ลงทะเบียน

แล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 การสมัคร  

• วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564    เวลา 09.00  น. 
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เวลา 23.59  น. 

• วันที่ 2 – 17 พฤศจิกายน 2564  ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

• วันที่ 3 – 19 พฤศจิกายน 2564  ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)      
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

ขั้นตอนการรับสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น

การรบัสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึง่เพ่ือเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขัน้ตอนที ่3 การเข้าใช้ระบบรับสมคัร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก        

“ยืนยันสมัครสอบ” และอปัโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือ
ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 
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4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงิน
ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร       
หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต    
เป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงนิค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร         
เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่า      
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง         
การช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงิน    
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
 หมายเหต ุ: 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก  
ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร
ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงิน  
ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและ  
ยื่นค าร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ
หลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที ่3 - 19 พฤศจิกายน 2564  หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร ์ 
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด               
ให้กรอกค าร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

 
7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 

 หลักสูตรภาษาไทย    200   บาทต่อสาขา   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 

8. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลกัสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

9.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี  

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน        
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่     
กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ 
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา                      
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงิน  
ในกรณทีีช่ าระเงนิซ า้หรอืน าใบทีย่กเลิกการสมัครไปช าระเงนิ มหาวทิยาลัยจะไม่คืนค่าสมคัรให้ไมว่่ากรณใีดทัง้สิน้ 
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10. การขึน้ทะเบียนเปน็นักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท์  025644441-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

11. ข้อก าหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS   

เพื่อน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้  หากมีผลการ
ทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu)  

11.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับ    
ผลคะแนน หรือได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมี   
วิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 

11.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ    
หากไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

12.1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
12.2) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ             

หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 
12.3) การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา           

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
13. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 

ประกาศ   ณ   วันที ่    ตลุาคม  พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ์ดร. พิภพ   อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ปฏทินิการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2565 

รอบที่ 1.1 แฟม้สะสมผลงาน Portfolio 1 (ศนูยล์ าปาง และศูนย์พัทยา) 
 

กจิกรรม วัน  เดอืน  ป ี สถานที ่/ เว็บไซต ์
ลงทะเบยีนใช้งานระบบ TCAS65 ผูส้มคัร ตั้งแต่วันที่  9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป student.mytcas.com 
รบัสมคัรผา่นระบบออนไลนท์างอินเตอรเ์นต็เทา่นัน้         วันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2564 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 
•  ปิดระบบรบัสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงนิค่าสมคัร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 2 - 17 พฤศจิกายน 2564 
(ปดิช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

การทกัทว้งสถานะการสมคัร  
(กรณสีถานะและข้อมลูไมถ่กูต้อง)  

วันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2564 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ์สอบสมัภาษณ ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 www.tuadmissions.in.th 
การสอบสมัภาษณ์ 
 

วันที ่11 และ 12 ธันวาคม 2564 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งใหท้ราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ ์

การประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม 2564 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

การยนืยนัสทิธิ์เข้าศกึษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

student.mytcas.com 

การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ์เข้าศึกษา 
(ทีย่นืยนัสทิธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ ์2565 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกิจกรรมนกัศกึษาใหม ่
• การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 
• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่
• การจดทะเบียน 
• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th  
 

เปดิภาคการศึกษา  เดือนสงิหาคม 2565 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
รหสัสาขา 10050310302001A หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์(ศกึษาที่ มธ.ศูนยพ์ทัยา) จ านวนรบั 5 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู้สมคัร 

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสตูร   วทิยาศาสตร ์  คณติศาสตร ์  ภาษาตา่งประเทศ   ไมก่ าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า        2.50      2.75     3.00      ไมก่ าหนด 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. พจิารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
3. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแขง่ขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกบัสาขาวิชา/หลกัสูตรที่สมัคร 
4. สอบสัมภาษณ ์
5. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดงันี้  

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หน้า 2 ประวัตกิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)  
หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 

       หน้า 8-10 รางวัลการแขง่ขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง         

ค าน า/สารบัญ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิส์อบสัมภาษณ ์ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564     ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
การสอบสัมภาษณ์   

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.     สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
(หากไม่สามารถจดัสอบสัมภาษณไ์ด้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณอ์อนไลน์แทน) 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก   
วันที่ 20 ธันวาคม 2564                     ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mytcas.com 

การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS        
       วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565               ที่ student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษา  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565              ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต โทร 02564 3001-9 ต่อ 3250 เวบ็ไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tupine.engr.tu.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหสัสาขา 10050415800101A หลกัสูตรออกแบบหตัถอตุสาหกรรม (ศกึษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรบั    10     คน 
คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
     เป็นผูท้ี่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6     ปวช. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ปวส. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า              กศน. 
     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563  

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่                  ไมก่ าหนด 
 3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่มัคร ขัน้ต ่า   ไมก่ าหนด 

            4. ผู ้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที ่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี        
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
            5. ผลงานด้านศิลปะ: รวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและออกแบบ (Art and Design portfolio) โดยใช้ E portfolio     
ยื ่นในระบบการสมัครและน าแฟ้มภาพถ่ายผลงานมาน าเสนอในการสอบสอบสัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการจะไม่พิจารณาแฟ้มรวม      
ผลงานกิจกรรมอื่น 
เกณฑก์ารคัดเลือก   

1. มี Portfolio ผลงานด้านทัศนศิลปะและการออกแบบ 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
3. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1  ข้อมูลผู้สมัคร 
หน้า 2  ประวัตกิารศึกษา              
หน้า 3  จดหมายแนะน าตวั (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศกึษาสาขาวชิาออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 
หน้า 4  ประกาศนียบัตรต่าง ๆ              
หน้า 5  ระเบียนแสดงผลการเรียน  
หน้า 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
หน้า 7  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกจิกรรม 
หน้า 8  - 18  ผลงานด้านศิลปะ (รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 5)   
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 18 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง           

และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร  
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 2 ธันวาคม 2564               ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่ 11 ธันวาคม 2564  
การรายงานตัว  เวลา 09.00 น.          สถานที ่ คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
(หากไม่สามารถจดัสอบสัมภาษณไ์ด้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณอ์อนไลน์แทน) 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS                  
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                 ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   โทร 02-696-6249, 097-247-9601  เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th   
              Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์    
  

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


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ  
รหสัสาขา 10050424903601A หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร ์ 

(ศกึษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) 
จ านวนรบั   10    คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6       ปวช. 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                         กศน. 
  เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

3.1 เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศกึษาไม่ต ่ากว่า 2.75 

3.2 เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรยีนคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต า่กว่า 2.75  

3.3 กรณีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอ้งส าเร็จการศึกษาภายใน  2 ปี นับจากวันทีย่ื่นสมัคร 

เกณฑก์ารคัดเลือก   
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
2. เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์ อื่นๆ           

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
** หมายเหตุ กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องส าเร็จการศกึษาภายใน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นสมัคร** 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

       หน้า 1-2   Section 1:  - Profile 
                                           - Skill 
                                           - Other skill 
                                           - Interest 
                                           - Contact 
             หน้า 3  Section 2: Education  
             หน้า 4  Section 3: Statement of Purpose 
             หน้า 5 Section 4: General Certificate 
             หน้า 6  Section 5: Transcript 
             หน้า 7  Section 6: English proficiency test score 
             หน้า 8  Section 7: Activities 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 8 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง        
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 
 วันที่ 2 ธันวาคม 2564                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
การสอบสัมภาษณ์   

 วันที่ 11 ธันวาคม 2564  
การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.   สถานที่  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
(หากไม่สามารถจดัสอบสัมภาษณไ์ด้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณอ์อนไลน์แทน)  

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564                 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS                   
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                 ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร 054-237999 ตอ่ 5338  
           เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 

 

  

https://ci.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/cisacadamic


เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ (ศูนยล์ าปาง) 
รหสัสาขา 10050424903601B หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ 

(ศึกษาที ่มธ.ศูนยล์ าปาง) 
จ านวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผู้สมัคร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6             ปวช. 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                               กศน. 
  เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลักสูตร   วิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาตา่งประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคัดเลือก  
1. เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน ส าหรับผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
2. เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัติ, ท ากิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือ             

ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้นๆ 
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดงันี้ 

หน้า 1 ขอ้มูลผู้สมัคร 
หน้า 2 ประวตักิารศึกษา 
หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) 
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ 
หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาที่ระบ ุวันส าเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์หรือ       

ด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หน้า 8 ส าเนาบตัรประชาชน (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 

            หน้า 9 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง          

และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์  
 วันที่ 2 ธันวาคม 2564                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
  



เอกสารแนบทา้ยประกาศ การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2565         รอบที ่1.1 Portfolio 

 

การสอบสัมภาษณ์   
วันที่ 11 ธันวาคม 2564  
การรายงานตัว  เวลา 08.30 น.    สถานที่  วทิยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
**ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ยังคงมีอยู่ หลักสูตรฯ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์   

โดยใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

การประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลอืก 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564                   ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS                     
           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ ์2565                    ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565                    ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวทิยาการ (ศูนย์ล าปาง)  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  โทร 054-237-999 ตอ่ 5334 , 085-694-8037 
 ที่ www.ci.tu.ac.th หรือ อเีมล ppe-lampang@outlook.com  หรือ  Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang 
 


