
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 2509 (สุนันทา) 
ที่     อว 67.25/ท 484       วันที่  31  พฤษภาคม 2564 
เรื่อง    ขออนุมัติขยายวันรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 
2564 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น   

เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด
รุนแรง ซึ่งมีผลกระทบท าให้ยอดผู้สมัครเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มคอ.2 ก าหนด ดังนั้น คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จึงขอขยายวันรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อเพ่ือด าเนินการประกาศให้บุคคลที่สนใจทราบต่อไป 
ซึ่งไม่ตรงตามรอบปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในหลักสูตรก าหนดให้มีเรียนวิชาเสริมความรู้ก่อน
จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นวิชาแรกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ซ่ึงก าหนดการใหม่มีดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด ก าหนดการเดิม ก าหนดการใหม่ 
1. สมัครทางออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 มิถุนายน 

2564 
ขยายเวลารับสมัครถึง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

3. สอบข้อเขียน วันที่ 19 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

7. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564 

8. ปฐมนิเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช) 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

   ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 



ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ประจำปีการศึกษา 2564 

........................................... 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที ่23 กุมภาพันธ ์– วันที่ 7 มิถุนายน 2564 น้ัน 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลต่อ 
ผู้สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ปฏิทินการสอบคัดเลือก กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
สมัครทางออนไลนไ์ด้ที ่
www.socadmin.tu.ac.th 

วันที่ 23 กุมภาพันธ ์ถึง 
วันที ่7 มิถุนายน 2564 

ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
สอบข้อเขียนออนไลน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 

เวลา 09.00-12.00 น. 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
สอบสัมภาษณอ์อนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564 
ปฐมนิเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

    ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

         ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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