
 
 

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ Inter Portfolio 2) 

 
 

         
       ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter 
Portfolio 2 ซึ่ งมี ก าหนดรับสมัคร ในวันที่  16 - 30  มีนาคม 2564 นั้ น  บัดนี้  คณ ะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อ
ดังกล่าวปฏิบัติตามค าแนะน าแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  
        อนึ่ง ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านเท่านั้น จึงจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของโครงการ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
 
          ประกาศ ณ วันที่      เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ)   
             คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
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โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
(รอบ Inter Portfolio 2)  

 
1. วันสอบสัมภาษณ์  วันอาทิตยท์ี ่18 เมษายน 2564 
 
2. การสอบสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ

สั ม ภ า ษ ณ์ ยื น ยั น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  ใ น ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร 
https://forms.gle/EQvcFPh5uJZkDPYX7 ภายในวันที่  16 เมษายน 
2564 เวลา 9 .00 น. แล้วจะทราบ Meeting ID/ Meeting password 
และ ช่วงเวลาสัมภาษณ์ 

 
3. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 3.1 ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ 
http://admission.be.econ.tu.ac.th/ 
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport ส าหรับนักศึกษาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย (ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
  3.3.1 กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 รวม 5 
ภาคการศึกษา 
  3.3.2 กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน
ของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - 
ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 

3.4 ส าเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

3.5 เอกสารคะแนน SAT/GSAT/TOEFL/IELTS/TU-GET (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
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3.5.1 ผู้สมัครที่ใช้คะแนน SAT และ GSAT โครงการจะตรวจสอบคะแนนที่ส่งมาที่ โครงการ
โดยตรงจาก College Board และศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.5.2 ผู้สมัครที่ใช้คะแนน TOEFL/IELTS/TU-GET ให้แสดงเอกสารคะแนนฉบับจริงพร้อม
ส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 โดยโครงการฯ จะก าหนดเรียกดูเอกสารดังกล่าวตามก าหนดการที่จะประกาศให้ทราบต่อไป  
ทั้งนี้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้นมา
แสดงตามที่โครงการก าหนด ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูล
เท็จ ซึ่งจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
4. ให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

 
 
 

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 
 

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
อีเมล์: be.admission@econ.tu.ac.th 
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Bachelor of Economics International Program 

Faculty of Economics, Thammasat University 
 

 

 

 

  

Interview Information 
Academic year 2021 (Round Inter Portfolio 2) 

 

1. Interview Date:  18 April 2021 

 

2. Venue:   Online 

Interviewees are asked to confirm scheduled interviews online  

before 9 a.m. on 16 April 2021 through the online admission system at 

https://forms.gle/EQvcFPh5uJZkDPYX7 

A Meeting ID and password for use on Zoom will be issued. 

 

3.  Documents: 

3.1 Application form printed from http://admission.be.econ.tu.ac.th/. 

3.2 National identification card for Thai citizens or passport for foreigners. 

3.3 Official secondary school academic transcript or letter certifying that the student 

is currently enrolled in Matthayom 6 (final upper secondary school educational 

level) or grade 12. 

3.4 Students who have changed any part of their names must submit one copy of 

documents certifying the name change. 

3.5 Submit official scores for SAT/GSAT/TOEFL/IELTS/TU-GET. 

3.5.1 Official score reports for the SAT and GSAT as sent by the College Board 

and the Thammasat Competency Test Center will be consulted. 

3.5.2 For TOEFF/IELTS/TU-GET, applicants must submit original document(s) 

along with one photocopy of each at a date to be determined later. 

 

The B.E. Program will announce on a date to be determined later when to submit 

the aforementioned documents. The B.E. Program reserves the right to cancel any 

application which contains false or misleading information or is not submitted 

according to B.E. Program policy. 

 

4. Applicants must attend the interview at the arranged time. 

 

 

For more information, please contact the B.E. International Program at 

be.admission@econ.tu.ac.th 

 

  

mailto:be.admission@econ.tu.ac.th
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