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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ระดับปริญญาตร ี

ประจ าปีการศึกษา 2557 

------------------------------ 
 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ล าปาง  
ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2557  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโครงการตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ศูนย์
ล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ตลอดหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการก าหนดสถานที่ศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 
2.  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนรับเข้าศึกษา  แยกตามคณะ/สาขาวิชา   ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาตามโครงการนี้ จ านวนทั้งสิ้น  305 คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา ดังนี้  

รหัส คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 

0101 คณะนิติศาสตร์ 120 

0502 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 80 

1503 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 30 

2401 วิทยาลัยสหวิทยาการ  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 75 

        หมายเหตุ  ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่  www.reg.tu.ac.th  
 
3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
  1.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 
        และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
  4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

http://www.reg.tu.ac.th/
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 6. เป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน  หรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร 
สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี 
 
4.  คุณสมบัติเฉพาะ   ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ     
 
5.   วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
  1.  คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ  และ/หรือ คะแนน GAT ตาม
เกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.  การสอบสัมภาษณ์  ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด 
   3.  ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
      การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
       เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ     
 
6.  เงื่อนไขการสมัคร   
 1)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น     
  ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   

 โครงการรับตรง 

 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.
(ค่าย 2) 

 โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) 

 โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 ทั้งนี้  หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่  จะสามารถท าผ่านระบบรับ
สมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น   โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ท าการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้ 
2. ด าเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด 
3. จะด าเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ 

รับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก  หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม่  
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 หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
สมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 2)   ผู้สมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น   

  ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน  
หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก   

 3)   ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร 

 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา    กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 4)   ผู้สมัครคณะต่อไปนี้    

 คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ต้องมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป  

(GAT รหัส 85) ตามองค์ประกอบที่คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครก าหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือก  (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/ 

สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) 

  การน าคะแนน  GAT  มาใช้ในการคัดเลือก  ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดดูรายละเอียด
การสมัครสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่  http:// www.niets.or.th  โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา
ก าหนดในการคัดเลือก   ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร หรือ พลาดการสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้    

1. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT  ของการทดสอบ 
คร้ังที่ 1/2557 ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่านั้น   

2. ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT  ที่มีอายุไม่เกิน  
2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะน าผลคะแนนสอบคร้ังที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ GAT มายังมหาวิทยาลัย 

 
7.  การรับสมัคร   
  รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วนัที่11พฤศจิกายน –11 ธันวาคม 2556  

 เปิดระบบรับสมัครวันที่  11  พฤศจิกายน  2556  เวลา 09.00 น.   

 ปิดระบบรับสมัครวันที่  11  ธันวาคม  2556   เวลา  24.00 น.  
  ช าระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) วนัที่  11 พฤศจิกายน–12 ธันวาคม 2556 

 รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 
ขั้นตอนการรับสมัคร   
1.  ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียด

เพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
 2.  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่
ก าหนด  (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

http://www.niets.or.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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3.  ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และ

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง 
ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง   มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ  
  4.  ผู้สมัครน าใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller  
Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัคร 
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงิน
ค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment   ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบ รับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  เป็นโมฆะ 

5.  ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร  บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะ
ออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  เมื่อช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลใน
ใบสมัครให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)   
 6. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการช าระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องด าเนินการ
ยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  และให้ด าเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมช าระเงิน
ค่าสมัครใหม่  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูล
คร้ังสุดท้าย ที่ได้มีการช าระเงินเป็นส าคัญ  
* กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการ
สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผล
หรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด  ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่
ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 7. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ  
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ 
www.reg.tu.ac.th  และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่ก าหนด   
     มหาวิทยาลัยมีการประกาศจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา  1 วันท าการ  ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวัน
แรกได้ที่ www.reg.tu.ac.th. 
 
8.  อัตราค่าธรรมเนียม 

 ค่าสมัคร        คนละ   400  บาท 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร       คนละ        10  บาท 
 

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ  วันที่  26  ธันวาคม  2556 

      มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ  ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   
 
10.  การสอบข้อเขียน หรือ การสอบวิชาเฉพาะ 
  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ     
  เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบข้อเขียน / การสอบวิชาเฉพาะ / สอบปฏิบัติ  

http://www.reg.tu.ac.th/
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1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือ

ชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  
  2.  เอกสาร หรือ วัสดุ อื่น ๆ ตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนดไว้ (ถ้ามี)  
 

 
  
 ค าเตือน 
 

 กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย 
      ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  
     ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย 

 หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูก 
ตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี  

 

11.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ การสอบสัมภาษณ์   

  มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ  ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

คณะที่เปิดรับสมัคร วันประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ ์

วันสอบสัมภาษณ์ 

คณะนิติศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 16 มีนาคม 2557 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 15 มีนาคม 2557 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 

วิทยาลัยสหวิทยาการ วันที่ 10 มีนาคม 2557 วันที่ 15 มีนาคม 2557 

สถานที่สอบสัมภาษณ์  :  จะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

 

   ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเวลา 08.30 น.  และน าหลักฐานมาแสดงต่อ 

เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัคร(ประวัติ) ที่พิมพ์  ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง
อินเตอร์เน็ต   ที่  www.reg.tu.ac.th 

   2.  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)   

จ านวน  1  ฉบับ           

   3.  วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ      
    3.1  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ 
มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (ภาค 1)  รวม  5  ภาคการศึกษา  (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)   
หรือ    
    3.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
สามัญที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ตั้งแต่ ม. 4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)  

http://www.reg.tu.ac.th/
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หมายเหตุ   กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
       การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการ ในวันสอบสัมภาษณ์          
   4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล   เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ   
 

12.   การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ  ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

 

คณะที่เปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การยืนยันสิทธิ / การรายงานตัว 

คณะนิติศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

วิทยาลัยสหวิทยาการ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย 

 

13.  การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 29 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2557 

 เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา เฉพาะคณะนิติศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และศิลปกรรมศาสตร์ 

   1.  ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับตรงประกาศนี้  ทุกคนจะต้องด าเนินการแจ้งการยืนยัน
สิทธิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  (Clearing-house) ทางอินเตอร์เน็ต ที่  
www.cuas.or.th  ด าเนินการบริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนด โดยให้เลือกยืนยัน
สิทธิได้เพียง 1 แห่ง  หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  

   2.  ในการยืนยันสิทธิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
ยืนยันได้ไม่เกิน 3  คร้ังเท่านั้น ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  ระบบจะใช้การยืนยันครั้งหลังสุดเป็นคณะ/มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการเลือก   

   3.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย  (สอท.)   จะด าเนินการน ารายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions) ต่อไป  ดังนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)  อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธิดังกล่าว 

   4.  มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)   ภายหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) แจ้งรายชื่อผู้ยืนยัน
สิทธิให้มหาวิทยาลัยแล้ว   ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทิน   
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 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  

  ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.) ก าหนด 

เฉพาะวิทยาลัยสหวิทยาการ  ให้ด าเนินการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 1 – 8 เมษายน 2557  

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในโครงการใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ  สถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา โดยดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มแสดงความจ านง
เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th  แล้วกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มทั้งให้บิดาหรือมารดา หรือ
ผู้ปกครองลงนามรับรองการแสดงความจ านงแล้วส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ 
 

 หมวดทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 

 เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง-เชียงใหม่  ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 

 จังหวัดล าปาง  52190  
 

 3. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิที่ได้แจ้งไว้แล้ว  จะด าเนินการได้ภายใน
วันที่ก าหนดให้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาเท่านั้น  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาครั้งสุดท้าย โดยถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดการยืนยันสิทธิแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

 4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิให้สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิในการรับเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการ
คัดเลือกกลาง (Admissions) ดังนั้น ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว  จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ
ดังกล่าว 

 5. หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่ าผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว และได้มีการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในโครงการใดๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ/หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น  ผู้นั้นอาจจะถูกระงับสิทธิการเป็นผู้มีสิทธิ เข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทิน 

 

14.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณผีู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)  วันที่  11  มิถุนายน  2557 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ  ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

 

15.  การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

   มหาวิทยาลัยจะน าผลทดสอบทางการศึกษา O-NET  และ/หรือ PAT  ภาษาต่างประเทศ   ของผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง มาจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคน 

http://www.reg.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะนิติศาสตร์          รหัสสาขา 0 1 0 1 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง 

หมายเหตุ     เอกสาร ข้อ 1-2 ให้น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่เช่นนั้นถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก 
                 เอกสารข้อ 2  กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสาร 
                 หลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการ                        
เกณฑ์การคัดเลือก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน   ดังนี ้

1.  วิชาความถนัดทั่วไป  (GAT รหัส 85 )                                                            30 %   
2.  วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    10 %    
3.  วิชาเฉพาะ                                                                                            60 % 

3.1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                        10 %  
3.2  วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย   30 % 
3.3  วิชาเรียงความ                                                 10 % 

  3.4  วิชาย่อความ                                                   10 %   
หมายเหตุ :   ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษ   
                วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมายสูงสุด  480  คนแรก  

สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
ที่  http://www.niets.or.th 

คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาเฉพาะ 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
-  ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 
-  เรียงความ 
-  ย่อความ 

 13.30 – 15.30  น. วิชาภาษาอังกฤษ 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์ล าปาง 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  ถนนล าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
                                       อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190  โทรศัพท์ 0-5426-8705  08-1438-7096  
                                       หรือท่ี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  
                                       โทรศัพท์   0-5426-8701 ต่อ 5121-5122  หรือ  08-1706-5115 หรือ 
                                      www.lampang.tu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์            รหัสสาขา 0  5 0 2 
คุณสมบัติเฉพาะ  
 1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า   
    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และมีทัศนคติที่ดีต่องานสังคม 
                 สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
 
เกณฑ์การคัดเลือก   

1.   คณะจะน าผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยให้ 
       ค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละวิชา ดังนี้ 

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ                                     15 % 
วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์                           25 %                 
วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์                 60 %                  

             2.  วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ และวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีข้อสอบทั้งอัตนัยและปรนัย 
 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
        วันสอบข้อเขียน           เวลา                                   วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 09.00 – 12.00 น. วิชาความถนัดเชิงวิชาการ  และ  

วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์    
 13.00 – 16.00 น. วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ถนนล าปาง-เชียงใหม่  
                                       ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190  โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5303 หรือ  
                                       08-2383-8861 
                                       หรือท่ี  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
                                       โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5122 หรือ 08-1706-5115 หรือ  www.lampang.tu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง      
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม          รหัสสาขา 1 5 0 3 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนน 
     เฉลี่ยสะสม ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย

สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า  2.50 
3. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
4. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ 

เกณฑ์การคัดเลือก   
1. วิชาความถนัดทั่วไป GAT  (รหัส 85)                        20%  
2. วิชาวาดเส้น                                                     40%  
3. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม             40% 

สมัคร GAT และ PAT   ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น  ที่  http://  www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันอาทติย์ที่ 12 มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาวาดเส้น 
 13.00 – 16.30  น. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์การวาดเส้น และการออกแบบมาใช้ในการสอบ 
                               กระดานรองวาด / ดินสอ EE / ปากกาหมึกซึม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 หรือ 0.5 มม. / สีที่ถนัด 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์ล าปาง 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  ถนนล าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
                                       อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190  โทรศัพท์ 0-5426-8705  08-1438-7096  
                                       หรือท่ี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  
                                       โทรศัพท์   0-5426-8701 ต่อ 5121-5122  หรือ  08-1706-5115 หรือ 
                                       www.lampang.tu.ac.th 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ  ศูนย์ล าปาง      
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์          รหัสสาขา 2 4 0 1 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียน 
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน 
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ช้ัน ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

เกณฑ์การคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยก าหนดค่าน้ าหนัก   ดังนี้ 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า GPA          20 % 
2. ผลคะแนนสอบ GAT (รหัส 85)                                                         40 % 
3. คะแนนสอบวิชาสังคมศึกษา                                                             20 % 
4. คะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์                                        20 %  

สมัคร GAT และ PAT   ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น  ที่  http://  www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาสังคมศึกษา 
 13.00 – 16.30  น. วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์ล าปาง 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  ถนนล าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
                                       อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190  โทรศัพท์ 0-5426-8705  08-1438-7096  
                                       หรือท่ี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  
                                       โทรศัพท์   0-5426-8701 ต่อ 5121-5122  หรือ  08-1706-5115 หรือ 
                                       www.lampang.tu.ac.th 
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ปฏิทินกิจกรรมโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ระดับปรญิญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2557 

กิจกรรม วัน / เวลา สถานที ่
รับสมัคร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556 

* เปิดระบบรับสมัคร เวลา 09.00 น. 
*  ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น. 

www.reg.tu.ac.th 

ช าระเงินค่าสมัคร 
ผ่านระบบ   Teller  Payment  เท่านั้น 

11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2556 
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ธนาคารกรุ ง ไ ทย  จ า กั ด 
(มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังท่ีนั่งสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 
 

www.reg.tu.ac.th 
 

สอบข้อเขียน   
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
วันอาทิตย์ที่  12  มกราคม  2557 
วันอาทิตย์ที่  12  มกราคม  2557 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง 

  วิทยาลัยสหวิทยาการ วันอาทิตย์ที่  12  มกราคม  2557  
  คณะนิติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่  19  มกราคม  2557  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ ์ 2557 
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม  2557 
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม  2557 

 
www.lampang.tu.ac.th 
www.reg.tu.ac.th 
www.reg.tu.ac.th 

  คณะนิติศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม  2557 www.reg.tu.ac.th 
สอบสัมภาษณ์ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2557 
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม  2557 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง 

  วิทยาลัยสหวิทยาการ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม  2557  
  คณะนิติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม  2557  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2557 
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม  2557 

 
www.reg.tu.ac.th 

  วิทยาลัยสหวิทยาการ 
  คณะนิติศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม  2557 
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม  2557 

 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(ส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิทางไปรษณีย์) 

วันท่ี 1-8 เมษายน  2557 
 

งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 
(Clearing-house) ของคณะต่อไปนี้ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  คณะนิติศาสตร์ 

วันท่ี 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2557 
 

ผ่านระบบ Internet 
www.cuas.or.th 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.lampang.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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กิจกรรม วัน / เวลา สถานที ่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  คณะนิติศาสตร์ 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 
 

www.reg.tu.ac.th 
www.lampang.tu.ac.th 
 

ประกาศรายละเอียดนักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ / ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ / ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ / การจดทะเบียน 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.lampang.tu.ac.th 
www.reg.tu.ac.th 
 

เปิดภาคการศึกษา วันท่ี 11  สิงหาคม  2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.lampang.tu.ac.th/
http://www.lampang.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  โครงการรับตรง  ประจ าปีการศึกษา  2557 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 

  ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือ ไม่ 
พิจารณาค าตอบของท่าน คือ 
            1.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และการอนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อก าหนดของการสอบแต่ละคณะ 
            2.  ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริง และยัง
ไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ  
            3.  ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบน าติดตัวเข้ามาสอบ 
ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
            4.  อนุญาตให้น าเฉพาะปากกา  ดินสอด า 2 B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา ที่อนุญาตให้น าอุปกรณ์
การสอบวิชาปฏิบัติ/วิชาเฉพาะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้   
               ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถือ  วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว  เคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ  
อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้หรือถ่ายรูปได้  
กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญ
หายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
            5.  ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบได้และ
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านค าอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชาอย่าง
เคร่งครัด 
            6.  ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้ 
            7.  ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ  
กรรมการหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษค าตอบ โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจ
ไม่พิจารณาตรวจกระดาษค าตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี 
            8.  ก่อนหมดเวลา 5 นาที  (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ)  ห้ามผู้สอบส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง  เมื่อ
ต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ  และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดท าแบบทดสอบและระบายกระดาษค าตอบ 
ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบของผู้ เข้าสอบในห้องครบทุกคน 
และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ 
               ห้ามผู้เข้าสอบน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
            9.  ในการตอบให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชา  ก่อนลงมือท าข้อสอบทุกครั้ง  ให้เขียนเลขประจ าตัว 
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล  ชื่อวิชาที่สอบ  ชื่อสถานที่สอบ  ตึก  ห้อง  วันสอบ  เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึกรวมทั้งให้ระบายใน
วงกลม  ข้อมูลต่าง ๆ คือ เลขประจ าตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอด า 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 
            10.  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                  10.1  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ จะต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็ม
วงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความเข้ม 2 B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่าก าหนดหรือ ใช้
ดินสอสีอื่น หรือปากกา หรือเคร่ืองเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด  
                  10.2  กระดาษค าตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ  ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้
ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน  จึงระบายวงกลมใหม่  ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด   
                          เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้ เข้าสอบระบายเท่านั้น  มหาวิทยาลัยจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในข้อนี้  
            11.  โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ 
            12.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวม
กางเกง  เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์  ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ   
 

 


