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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

 คณะนิติศาสตร ์       
01022020 Bachelor of Laws 

Program in 
Business Law 
(International 
Program) 

55 

applicants  

1. Academic Requirements  
You must have or expect to receive a high school 
certificate, or an equivalent from an institution in 
Thailand or a foreign country. 
2. English Language Requirements  
You must achieve one of the following minimum 
scores on an English proficiency test listed below. 
You must submit an official score report that is 
valid for 2 years from the examination date to the 
Office of International Programs.  
       (1) TU-GET: 500  
       (2) TOEFL in one of the following formats:  
           (a) Internet-based: 61,  
           (b) Computer-based: 173, or  
           (c) Paper-based: 500  
       (3) IELTS: 6.0  
If you have or expect to receive a high school 
certificate or an equivalent from an institution in a 
foreign country that uses English as its official 
language of instruction, you are exempt from the 
English language qualifications.  

1. SAT scores  
The Selection Committee will ONLY consider 
applicants who achieve the following 
minimum score:  
       NEW SAT  
       (a) 1,200 from the total score (all two 
parts combined); and  
       (b) 550 from Evidence-Based Reading and 
Writing.  
Applicants are also required to take a Math 
test but NO minimum score is required. Essay 
is NOT required. 
The score report must be sent to the Office 

directly by the College Board, institute 

code 7420. 

2. Interview  
The Selection Committee's Consideration is 
given entirely to Applicants' SAT scores, and 
the Interview shortlist is made on the Basis of 
the highest scores. The interview is aimed at 
assessing applicants' English listening and 
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12 
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Website: 
www.interllb.law.tu. 
ac.th 
Tel: 02-613-2973 
Email: 
interllb@tu.ac.th 
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3. SAT scores 
You must take a SAT test consisting of two parts: 
Evidence-Based Reading and Writing, and Math. 
When registering for the SAT, you must request 
that your scores be sent to our Program, institute 
code 7420. The Selection Committee will only 
consider applicants who achieve the following 
minimum score:  
       NEW SAT  
          (a) 1,200 from the total score (all two parts 
combined); and  
         (b) 550 from Evidence-Based Reading and 
Writing.  

     Applicants are also required to take a Math 
test but NO minimum score is required. Essay is 
NOT required. 

 
 
 
 
 
 
 
 

speaking skills. The interviewees may be 
examined on a variety of topics. If they fail the 
interview, they will be reexamined by a 
Special Panel whose decision is final. They will 
receive an admission offer only if they pass 
the interview. 
3. Application Materials 
Please upload your English proficiency score 
report and fit the file size may not exceed 
4MB on TU Admissions Website (if any)  
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 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี       

02031020 โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ 
- บัญชีบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)   
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)   
(รับรวม) 

130 1.   เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ 
2.   ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐาน OLD SAT และ/หรือ NEW 
SAT และ/หรือ TU STAR  และ/หรือ SMART-I ทั้งนี้ ผล
สอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ และ 
3.   ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ TU-GET ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี    
นับแต่วันสมัครสอบ 
Admission Qualifications: 
1. Applicants must have or expect to receive a 
M.6 certificate, a high school certificate, or an 
equivalent from an educational institution in 
Thailand or a foreign country. AND 
2. Applicants must have satisfactory test scores 
OLD SAT and/or NEW SAT and/or TU STAR and/or 
SMART-I.  The test score is valid for 2 years from 
the examination date. AND  
3. Applicants must have English proficiency test 
scores TOEFL or IELTS or TU-GET. The test score is 
valid for 2 years from the examination date. 

พิจารณาจากคะแนนสอบมาตรฐานต่างๆ และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนักมีดังนี้ 
1. คะแนน OLD SAT – สอบเดือน January 2016 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

Math 600 คะแนน 45% 

Critical Reading 350 คะแนน 22.5% 

Writing 350 คะแนน 22.5% 

สอบสัมภาษณ์ 5 คะแนน 10% 

2. คะแนน NEW SAT – ผลสอบในปี 2016 - 2017 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

Math 600 คะแนน 45% 

Evidenced-Based 
Reading and 
Writing 

350 คะแนน 45% 

สอบสัมภาษณ์ 5 คะแนน 10% 

 
 
 
 
 
 
 

 17-18 
กุมภาพันธ์  

12  
มีนาคม  

www.bba.tbs.tu.ac.th  
โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจหลักสูตร
นานาชาติ (BBA) 
02-225-2107,  
02-225-2113 
Email: bbaadmissions 
@tbs.tu.ac.th 
 

2561 2561 
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3. คะแนน TU STAR 01 หรือ TU STAR 02 –        
ผลสอบในปี 2559 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ทักษะการคิด อ่าน 
และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ 

30 คะแนน 5% 

ความเท่าทันโลก
สมัยใหม่ 

30 คะแนน 5% 

การสื่อสารโดยการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 40% 

คณิตศาตร์ 1และ/ 
หรือคณิตศาสตร์ 2 

30 คะแนน 40% 

สอบสัมภาษณ์ 5 คะแนน 10% 

4. คะแนน SMART-I – ผลสอบครั้งที่ 9/58, 1-3/59 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ความสามารถด้าน
การอ่าน 

30 คะแนน 5% 

ความรู้รอบตัว 30 คะแนน 5% 

ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 40% 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

30 คะแนน 40% 

สอบสัมภาษณ์  5 คะแนน 10% 
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5. คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ – ผลสอบอายุ 
ไม่เกิน 2 ปี  

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

TOEFL  
Paper-based 

500 คะแนน - 

TOEFL Computer-
based 

173 คะแนน - 

TOEFL  
Internet-bases 

61 คะแนน - 

IELTS 6.0 คะแนน - 

TU-GET 500 คะแนน - 

อกสารประกอบการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการรับสมัครที่ระบบ  
รับสมัครโดยการ Upload file ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(ในรูปแบบไฟล์ pdf. ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์) 
File ที่ 1 ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาว
ไทย) หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
File ที่ 2 ข้อมูลคะแนน OLD SAT และ/หรือ NEW SAT 
โดยขอให้ Capture Screenshot หน้าผลคะแนนสอบ 
SAT ครั้งที่ต้องการยื่น (My Test Scores) และ Capture
หน้าแสดงผลการขอให้ College board ส่งผลคะแนน
สอบมาที่ Code 0288 (Your Score Recipients) 
File ที่ 3 ข้อมูลคะแนน SMART-I และ/หรือ TU STAR 
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File ที่ 4 ข้อมูลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
TOEFL และ/หรือ IELTS และ/หรือ TU-GET 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ Email: bbaadmissions@tbs.tu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ 02-225-2113, 02-225-2107 
 

Admissions Criteria 
1. OLD SAT Score – Test score on January 
2016 only 

Test  
Section 

Minimum 
Score 

Weight 
Assigned 

Mathematics 600 points 45% 

Critical Reading  350 points 22.5% 

Writing  350 points 22.5% 

Interview    5 points 10% 

2. NEW SAT Score – Test score within in year 
2016 and 2017 only 

Test  
Section 

Minimum 
Score 

Weight 
Assigned 

Mathematics 600 points 45% 

Evidenced-Based 
Reading and 
Writing 

350 points 45% 

Interview    5 points 10% 
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3. TU STAR 01 or TU STAR 02 – Test score 
within year 2016 only 

Test  
Section 

Minimum 
Score 

Weight 
Assigned 

Critical Thinking, 
Reading and  
Writing 

   30 points 5% 

Modern World 
Literacy 

   30 points 5% 

Communication 
in English 

   30 points 40% 

Mathematics 1  
and/or  
Mathematics 2 

   30 points 40% 

Interview    5 points 10% 

4. SMART-I score – Test score within 9/58,      
1-3/59 only  

Test  
Section 

Minimum 
Score 

Weight 
Assigned 

Reading 
Comprehension 

   30 points 5% 

General  
Knowledge 
 

   30 points 5% 
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English    30 points 40% 

Mathematics    30 points 40% 

Interview    5 points 10% 

5. English Proficiency Test Score – Test score 
is valid for 2 years from the examination date

Test  
 

Minimum 
Score 

Weight 
Assigned 

TOEFL Paper-based 500 points - 

TOEFL  
Computer- 
based 

173 points - 

TOEFL  
Internet-based 

61 points - 

IELTS 6.0 points - 

TU-GET 500 points - 

Documents required for application 
Applicants must submit the documents 
accompanying the application via "Application 
System" by uploading the files containing the 
following documents (each file must be in PDF. 
and must not exceed 4 MB) 
1st File - Copy of The national identification 
card (for Thai citizens) or copy of passport (for 
non-Thais). 
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2nd File - The score report of OLD SAT and/or 
NEW SAT by capturing the Screenshot of the SAT 
score result that corresponds to the submitted 
SAT score (My Test Scores) and the Screenshot 
of the request for the Collegeboard to send the 
SAT score report to Institution code 0288 (Your 
Score Recipients) 
3rd File - The score report of SMART-I and/or 
TU STAR 
4th File - The score report of the standardized 
English Proficiency Test TOEFL or IELTS or       
TU-GET 
Should you have any further questions regarding 
the application process, please kindly contact  
E-mail: bbaadmissions@tbs.tu.ac.th or  
Phone number 02-225-2113 or 02-225-2107   
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 คณะเศรษฐศาสตร์       
04011020 1. เศรษฐศาสตร

บัณฑิต (นานาชาติ) 
120 1.   เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 

หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
3.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

พิจารณาจาก 
1. วิชาคณิตศาสตร์ = 60% 
   • New SAT Math (เกณฑ์ขั้นต่ํา 650) 
2. วิชาภาษาอังกฤษ* (คะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้)   = 40% 
   • New SAT : Evidence-Based Reading and 
Writing  (เกณฑ์ขั้นต่ํา 530) 
   • TOEFL (IBT)  (เกณฑ์ขั้นต่ํา  80) 
   • IELTS   (เกณฑ์ขั้นต่ํา  6.5) 
   • TU-GET   (เกณฑ์ขั้นต่ํา  550) 
โดยคะแนนสอบ SAT/TOEFL/IELTS/TU-GET ต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร 
3. สอบสัมภาษณ์   
    การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
เอกสารประกอบการรับสมัครที่จะให้ผู้สมัครส่งผ่าน
ระบบรับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ๆ ละไม่เกิน 4  
เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ pdf.  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ (New SAT 
Math) ** 
3. ไฟล์ที่ 3 ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (New SAT 
EBRW ** หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET) 
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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

* ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้
พิจารณาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยให้ส่งรวมเป็นไฟล์
เดียวกัน (ไฟล์ที่ 3) 
** คะแนน SAT ฉบับที่ส่งผ่านระบบรับสมัครให้ใช้ใบ
แสดงคะแนนที่พิมพ์จากเวปไซต์ 
www.collegeboard.com ก่อนได้ แต่ผู้สมัครต้องส่ง
ฉบับจริงให้โครงการผ่าน Code: 8003  
หมายเหตุ : 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแสดง
เอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงพร้อมสําเนาในวัน
สอบสัมภาษณ์ด้วย 

 วิทยาลัยนวัตกรรม       
23021020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(นวัตกรรมการ
บริการ) (นานาชาติ) 

5 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผล
คะแนน ดังนี้  
TOEFL Paper-based (PBT) ได้คะแนน 500 ขึ้นไป 
TOEFL Computer-based (CBT) ได้คะแนน 173 ขึ้นไป 
TOEFL Internet-based (IBT) ได้คะแนน 61 ขึ้นไป 
TU-GET ได้คะแนน 500 ขึ้นไป 
IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป 
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/

พิจารณาจาก 
1. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร 1 หน้ากระดาษ A4 
(ภาษาอังกฤษ) 
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ  
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้าน 
Arts, Sciences & Humanity, Sports หรือ ใบ
ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฎบน Transcript และ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

หรือวิทยาลัยนวัตกรรม เอกสารประกอบการรับสมัคร 
ส่งไฟล์เป็น PDF จํานวนไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน  
4 เมกะไบต์ โดยการ Upload ไฟล์นั้น ขอให้ผู้สมัคร
เรียงเอกสาร ดังนี้  
ไฟล์ที่ 1  
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official 
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
ไฟล์ที่ 2 ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ 
IELTS โดยมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดเท่านั้น 
ไฟล์ที่ 3 เหตุผลที่เลือกหลักสูตร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ 
A 4 (ภาษาอังกฤษ) 
ไฟล์ที่ 4 Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ 
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ 
ด้าน Arts, Sciences & Humanity, Sports หรือ  
ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร Online ในช่วงการรับสมัครเท่านั้น  
สอบถามเพิ่มเติม 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

โทร. 0-2623-5055-8  
Email: citu_admissions@citu.tu.ac.th 

23011020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) 

10 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ งาน
สร้างสรรค์  
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/
หรือวิทยาลัยนวัตกรรม 

พิจารณาจาก 
1. เหตุผลที่เลือกหลักสูตร1 หน้ากระดาษ A4 
(ภาษาไทย) 
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ  
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ 
ทุนแลกเปลี่ยน ทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
หรือ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ  
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฎบน Transcript 
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
ส่งไฟล์เป็น PDF จํานวนไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน  
4 เมกะไบต์ โดยการ Upload ไฟล์นั้น ขอให้ผู้สมัคร
เรียงเอกสาร ดังนี้  
ไฟล์ที่ 1  
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official 
Transcript และใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
ไฟล์ที่ 2 เหตุผลที่เลือกหลักสูตร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ 
A 4 (ภาษาไทย) 
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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

ไฟล์ที่ 3 Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ  
Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ 
ทุนแลกเปลี่ยน ทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
หรือ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ  
หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร Online ในช่วงการรับสมัครเท่านั้น  
สอบถามเพิ่มเติม 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0-2623-5055-8 
Email: citu_admissions@citu.tu.ac.th 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
ปรีดี พนมยงค์ 

     
 

27011020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(จีนศึกษา) 
(นานาชาติ) 

20 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร 

(1) IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ  

พิจารณาจาก การสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบรับสมัครได้ไม่เกินจํานวน 3 ไฟล์ ๆ 
ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ 
ในรูปแบบไฟล์ pdf.  ดังนี้ 
1. แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานที่แสดงทักษะและ
ความสามารถพิเศษอย่างโดดเด่น 
2. Transcript 
3. ผลคะแนนด้านภาษา มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
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มีนาคม  
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27031020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อินเดียศึกษา) 
(นานาชาติ) 

10 

27041020 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ไทยศึกษา)
(นานาชาติ) 

15 
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รหัสคณะ/
สาขา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 1 / 2 Portfolio    

(รอบที่) 
จน.รับ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วันสอบ 

สัมภาษณ์ 

วัน 
ประกาศ

ผล  

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

(2) TOEFL: CBT (computer-based test) 173 
คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test)  500 คะแนนขึ้นไป, 
IBT (internet-based test)  61 คะแนนขึ้นไป  หรือ   

(3) TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  
4. เฉพาะผู้สอบเข้าหลักสูตรจีนศึกษาจะต้องมีผลสอบ 

HSK ระดับ 4 ขึ้นไป และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

 
 
 
 
 
 

 


