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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  

------------------------------ 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)              
ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลําปาง/ศูนย์พัทยา/ศูนย์ท่าพระจันทร์  
โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ณ ศูนย์ท่ีคัดเลือกได้ ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ 
ในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   
 

2. คณะ/หลักสตูรที่รับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามคณะ/สาขาวิชา ดังนี้     

รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

  คณะนิติศาสตร์   

01012010 นิติศาสตรบัณฑิต  180 

01013010 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลําปาง (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 90 

01022020 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 80 

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี   

02012010 บัญชีบัณฑิต  150 

02022010 บริหารธุรกิจบัณฑิต   225 

02031010 หลักสตูรควบตร-ีโท ทางการบัญชีและบรหิารธุรกิจ (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 104 

02021020 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจ หลักสตูรนานาชาต ิ(ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 65 

  คณะรัฐศาสตร์   

03012010 รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 40 

03032010 รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 40 

03042010 รัฐศาสตรบัณฑิต (บรหิารรัฐกิจ) 40 

03041020 รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 95 

 คณะเศรษฐศาสตร์  

04012010 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   254 

04011020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 125 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

05012010 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 150 

05013030 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลําปาง (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 80 

05021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 28 

  คณะศิลปศาสตร์    

06052010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 35 

06022010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์) 20 

06032010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัตศิาสตร์) 30 

06102010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 18 

06042010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 15 

06072010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 65 

06092010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 28 

06112010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 45 

06142010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 30 

06132010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมนั) 17 

06152010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารสัเซีย) 15 

06062010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 28 

06082010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 25 

06122010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) 20 

06171020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 120 

06182020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) * 100 

06161020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ-อเมรกัินศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 100 

06192020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) * 100 

06201020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 80 

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน *   

07022020 วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) (ภาคภาษาอังกฤษ)  
อาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น ส่ือศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงอยู่ระหว่างการอนุมัติของมหาวิทยาลัย 65 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

08012010 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  100 

08022020 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) * 100 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  

15012010 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 32 

15022010 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ/แฟช่ัน) 40 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ *  

30012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)  86 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

  วิทยาลัยนวัตกรรม *   

23021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 36 

23011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  65 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ *    

24041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์)  ท่าพระจันทร์ 50 

24043030 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์)  ศูนยล์ําปาง 50 

 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ *  

27011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 60 

27031020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 42 

27041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 70 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

09052010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 43 

09082010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนายั่งยืน) 34 

09092010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 57 

09012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   35 

09042010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตร)์ 44 

09032010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 51 

09112010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร)  46 

09102010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 45 

09122010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตรป์ระยุกต์) 39 

09142010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 59 

09152010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 34 

09162010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งทอ) 38 

09172010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 35 

09182010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 35 

09013010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง)  10 

09252020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย) *  44 

09182020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตรก์ารจัดการ) (ตรีควบโท) * 43 

09282020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตร)์ * 35 

09292020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) * 49 

09272020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ * 45 

09262020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรอุ์ตสาหการและการจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ) * 41 

09222020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) * 31 

09192020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยดีจิิทัลแนวสรา้งสรรค์) (หลักสูตรนานาชาติ) * 19 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

10052010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 25 

10072010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 12 

10092010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 12 

10002021 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) * 100 

10002020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ :  TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 102 

10202020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 37 

 คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ *  

29022020 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรทวิภาษา) 10 

 คณะสหเวชศาสตร์  

12012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 13 

12022010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 10 

12072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (กลุ่มท่ีไม่ขอรับทุน รับนักศึกษาจากท่ัวประเทศ) *  5 

12082020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (กลุ่มท่ีขอรับทุน รับนักศึกษาในพ้ืนท่ี) * 10 

  คณะพยาบาลศาสตร์  

14012010 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มท่ีไมข่อรับทุน) 30 

14022010 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มท่ีขอรับทุน) 30 

14012020 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) * 48 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง *   

16012020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 258 

16032020 สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 110 

16042020 การผังเมืองบัณฑิต 110 

16052020 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 75 

16022020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 86 

16062020 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 103 

16072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 114 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์   

17062010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 35 

17072010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 20 

17082010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสรมิสุขภาพ) 20 

17063010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 30 

17073010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 30 

17053010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 30 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

 

22012020 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  หลักสูตรนานาชาติ * 

กลุ่มท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

22022020 กลุ่มท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  

22032020 กลุ่มท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 444 

22042020 กลุ่มท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร อาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมไฟฟา้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจมกีารเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์  

ซ่ึงอยู่ระหว่างการอนุมัติของมหาวิทยาลัย  

  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา *   

28012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (หลักสูตรนานาชาติ) 80 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ *   

29032020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยหัีวใจและทรวงอก) (หลักสตูรนานาชาติ) 15 

29042020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางคลินิก) (หลักสตูรนานาชาติ) 20 

29052020 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) 17 

รวม 6,386 
 

หมายเหตุ : 
 1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ช้ันปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ 
 2. สําหรับคณะท่ีไม่ได้ระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิตท้ังหมด 
ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรก     
และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง  

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธิสมัคร 
 1)  เป็นผู้ท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2)  เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3)  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 4)  เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 5)  จะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 6)  จะต้องไม่เป็นผู้ท่ียืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1/1, 1/2 หรือรอบท่ี 2 ในสถาบันอุดมศึกษา 

4.   คุณสมบัติเฉพาะ   ของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  

5.   วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสตูรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี     
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เน่ืองจากแต่ละคณะ/สาขาวิชา มกีารกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ  
ดังน้ันผู้สมคัรโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

ท้ังน้ี การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย  
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบ GAT หรือ PAT หรือ วิชาสามัญ 
ของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือก  

ผู้สมัครไม่ต้องย่ืนคะแนนสอบ มายังมหาวิทยาลัย 

6.  เงื่อนไขการสมัคร    
 1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ี ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน      
4 อันดับสาขาวิชา โดยไม่เรียงลําดับสาขาวิชา และเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครใน
รอบถัดไปจะต้องสละสิทธิท่ีมีอยู่ ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทําในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน หากทํา
นอกเหนือจากระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือเป็นโมฆะ ท้ังน้ี การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพ่ือใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรอง
การสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่า
สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

7.  การรับสมัคร   
  1) รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็น
ส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http:/tcas.cupt.net ในวันท่ี 9-13 พฤษภาคม 2561  
 2) ชําระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันท่ี 9-14 พฤษภาคม 2561 ตามช่องทางท่ี ทปอ. กําหนด 

 

ขั้นตอนการสมัครให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ 
ของสมาคมท่ีประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้าศึกษา 

 ค่าสมัคร 200 บาท ต่อ 1 รหัส/สาขาวิชา  

9.  การยืนยันสิทธิ  (Clearing House) 
  1) มหาวิทยาลัยจะประมวลผลคะแนน และส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกไปสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือให้ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพ่ือสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีตนได้รับการ
คัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่าน้ัน โดยกําหนดให้ยืนยันสิทธิในวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2561 ทาง http://tcas.cupt.net ตามข้ันตอน
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด หากไม่ดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าผู้น้ันสละสิทธิ
การสอบสัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัย 
 2) ผู้ยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพ่ือสอบสัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยแล้ว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายช่ือไปตัดสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 
รอบถัดไป 
 

 





 

8 

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ปี                     สถานท่ี 

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ.                 วันท่ี 9-13 พฤษภาคม 2561 ท่ี http://tcas.cupt.net 

ชําระเงินค่าสมัคร   วันท่ี 9-14 พฤษภาคม 2561 ตามช่องทางท่ี ทปอ. กําหนด 

ผู้สมัครยืนยันสิทธ ิ(Clearing House)  วันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2561 ท่ี http://tcas.cupt.net 

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(กําหนดการตามท่ีแตล่ะคณะกําหนด) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์   วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ท่ี http://tcas.cupt.net 

ประกาศปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

 การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม ่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ท่ี www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ  : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
  http://tcas.cupt.net  หรือ  www.reg.tu.ac.th 
 


