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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง   

ระดับปรญิญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คณะนิติศาสตร ์ 

 
๑.    วันสอบสัมภาษณ์  วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
๒.    การรายงานตัว  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
 
๓.    สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้อง  ๓๓๑๔  ชั้น  ๓  อาคาร  เรียนรวม  ๕  ชั้น 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์ าปาง  จังหวัด  ล าปาง 
 
๔.    หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 ๑. ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th  
 ๒. บัตรประจ าตัวประชาชน   (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๓. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา   และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๓.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖) สาย
สามัญ หรือเทียบเท่า  มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.๔ – ม.๕  รวม ๔ ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ที่คณะก าหนด)  หรือ 
      ๓.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สาย
สามัญหรือเทียบเท่า  ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ ม.๔ – ม.๖  รวม ๖ ภาคการศึกษา  (ตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด) 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารแสดงผล
การเทียบคะแนนเฉลี่ยให้เป็นระบบ GPA (๐.๐๐-๔.๐๐)  ซึ่งรับรองโดยสถานศึกษาหรือส่วนราชการในต่างประเทศ  
พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาไทยรับรองโดยส่วนราชการไทยหรือศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง   ให้น ามายื่นในวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่เช่นนั้นถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก  
 ๔. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและ
ผู้สมัคร      ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ฉบับ 

 
หากมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่  โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๖-๘๗๐๑  ต่อ  ๕๑๒๑ - ๕๑๒๒ 

******************* 
 

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


 

         เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์  โครงการรับตรง      

ประจ าปีการศึกษา 2556 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง 

 

1.    วันสอบสัมภาษณ์   :  2 กุมภาพันธ์ 2556.   เวลา  09.00  น.  
 
2.    การรายงานตัว : เวลา    08.30 น. 
 
3.    สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  ห้อง 3315 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 
4.    หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 

1.  ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์   ทาง   INTERNET   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) สาย
สามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ตั้งแต่ ม. 4 -  ม.5  รวม  4   ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ที่คณะก าหนด)   หรือ    
         3.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายสามัญที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม. 4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)  

 4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล   เฉพาะกรณทีี่ชื่อ-สกุล ในหลกัฐานไม่ตรงกัน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ                            
 
 

 

 

 

 
 
 
 

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


รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง   

ระดับปรญิญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ  

 
๑.    วันสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๖ 
 
๒.    การรายงานตัว  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป 
 
๓.    สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้อง  ๓๓๐๘  และ  ๓๓๑๐  ชั้น  ๓  อาคาร  เรียนรวม  ๕  ชั้น 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์ าปาง  จังหวัด  ล าปาง 
 
๔.    หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 ๑. ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th  
 ๒. บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  
๑ ฉบับ 
 ๓. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา   และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๓.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖) สาย
สามัญ หรือเทียบเท่า  มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.๔ – ม.๕  รวม ๔ ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะ
ที่คณะก าหนด)  หรือ 
      ๓.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สาย
สามัญหรือเทียบเท่า  ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ ม.๔ – ม.๖  รวม ๖ ภาคการศึกษา  (ตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด) 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารแสดงผล
การเทียบคะแนนเฉลี่ยให้เป็นระบบ GPA (๐.๐๐-๔.๐๐)  ซึ่งรับรองโดยสถานศึกษาหรือส่วนราชการในต่างประเทศ  
พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาไทยรับรองโดยส่วนราชการไทยหรือศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง   ให้น ามายื่นในวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่เช่นนั้นถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก  
 ๔. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและ
ผู้สมัคร      ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ฉบับ 

 
หากมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่  โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๖-๘๗๐๑  ต่อ  ๕๑๒๑ - ๕๑๒๒ 

******************* 
 

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

