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สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ 

รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี     

 

 
 โครงการปกติ  
ศูนย์รังสิต     

 

09052010 
09082010 

 
09092010 
09012010 
09042010 
09032010 
09112010 

 
09102010 
09122010 
09142010 
09152010 
09162010 

 
09172010 
09182010 

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2. เทคโนโลยีเพื่อการ 
พัฒนายั่งยืน 
3. เทคโนโลยีการเกษตร 
4. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
5. คณิตศาสตร์ 
6. สถิติ 
7. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
8. เคมี 
9. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
10. เทคโนโลยีชีวภาพ 
11. ฟิสิกส์  
12. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ 
13. วัสดุศาสตร์ 
14. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

43 
34 
 

57 
35 
44 
51 
46 
 

45 
39 
59 
34 
38 
 

35 
35 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เท่านั้น 
ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับผู้สมัคร
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX) และ
สายคณิตศาสตร์-อังกฤษ GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GPAX         20% 
2. O-NET        30% 
3. GAT (รหัส 85)      10% 
4. PAT 1 (รหัส 71)   10% 
5. PAT 2 (รหัส 72)   30% 
6. สอบสัมภาษณ์ 
7. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบ
สุขภาพจิต 
 
 
 

 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-11.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
    ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา) ดังนี้                
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน  
    4.2 วุฒิการศึกษา 
    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล 
 

 
 

www.sci.tu.ac.th 
งานวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  
โทร. 02-564-4440-59  
ต่อ 2020, 2045 

09013010 ศูนย์ลําปาง 
14. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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  สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
ศูนย์ลําปาง อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
09252020 
09182020 

 
09282020 
09292020 
09272020 

 โครงการพิเศษ 
1. วิทยาการประกันภัย 
2. คณิตศาสตร์การจัดการ  
(ตรีควบโท) 
3. คณิตศาสตร์ 
4.  สถิติ 
5.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
44 
43 
 

35 
49 
45 

  1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-11.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
    ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา) ดังนี้                
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน  
    4.2 วุฒิการศึกษา 
    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล 

http://math.sci.tu.ac.th 
 โครงการปริญญาตรี   
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการ
ประกันภัย 
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 
2100 ต่อ 419 
 โครงการปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์การ
จัดการ (ตรีควบโท) 
โทร. 02-564-4440-59  
ต่อ 2119 
 โครงการปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ โทร. 02-564-4440-
59  ต่อ 2518 
www.cs.tu.ac.th 
 โครงการปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 
104 หรือ 02-564-4535 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

  โครงการปริญญาตรี 
    ภาคพิเศษ  

   
 

 

09262020 1. วิทยาศาสตร์อุตสาหการ
และการจัดการ (นานาชาติ) 

41 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50       
(จบการศึกษาสายวิทย-์คณิต และศิลป์-คํานวณ) 
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS >4.5 หรือ 
TOEFL >55 (Internet based) หรือ TU-GET 
>450 
3. บทความภาษาอังกฤษ (จํานวน 500 คํา) ที่แสดง
ถึงความสนใจในสาขาวิชา 
4. แฟ้มสะสมผลงานทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Portfolio) หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. คะแนน IGCSE, GED, IB, ACT, O-NET, SAT, 
GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ (เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) หากมีจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติข้อ 1-3 
2. สําหรับข้อ 4 ควรเป็นผลงานที่ดี รับรางวัลระดับ
โรงเรียน หรือเป็นผลงานที่ส่งเข้าร่วมระดับชาติขึ้นไป 
3. สําหรับข้อ 5 ต้องมีผลการสอบตามรายวิชาอย่างน้อย 
2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-11.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
    ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา) ดังนี้                
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน  
    4.2 วุฒิการศึกษา 
    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล 
    4.4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 
>4.5 หรือ TOEFL >55 (Internet 
based) หรือ TU-GET >450 
    4.5 บทความภาษาอังกฤษ 
(จํานวน 500 คํา) ที่แสดงถึงความ
สนใจในสาขาวิชา 
     4.6 แฟ้มสะสมผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Portfolio) 
หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

www.isctu.com 
โครงการปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหการและการจัดการ 
(นานาชาติ)  
โทร. 02-564-4440-59  
ต่อ 2680-81 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

      4.7 คะแนน IGCSE, GED, IB, 
ACT, O-NET, SAT, GAT, PAT, 9 
วิชาสามัญ หากมีจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

09222020 
 

2. การออกแบบเชิง
นวัตกรรมดิจิทัล
(นานาชาติ) 

31 
 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาค
สุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตามระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ และยื่นผลสอบ
ดังต่อไปนี้ 
1.1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงวัตกรรมดิจิทัล  
ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่จํากัดสายการศึกษา     
5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอน 2 ภาคต่อปี) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาคต่อปี) ตั้งแต่ 
2.50 หรือ 65% ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนในระดับดี 
(Good) หรือเทียบเท่า 
หรือ 
ยืนผลคะแนนสอบมาตรฐาน หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
ดังนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 20% 
- SAT I (Mathematics) หรือ SAT II 
(Mathematics I หรือ II) อย่างน้อย 450 คะแนน  
- GCE ‘A’ Level or GCE ‘AS’ (Mathematics) 
อย่างน้อย C 
- GED (Mathematics) อย่างน้อย 500 คะแนน 

สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 
1. พิจารณาผลงานของผู้สมัครตามที่กําหนด 
2. พิจารณาคะแนนสอบความถนัดทางด้านการ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 
1. พิจารณาผลงานของผู้สมัครตามที่กําหนด 
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 

 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-11.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
    ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา) ดังนี้                
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน  
    4.2 วุฒิการศึกษา 
    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล 
สาขาวิชาการออกแบบเชิงวัตกรรม
ดิจิทัล 
ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่จํากัดสาย
การศึกษา  5 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 2 ภาค
ต่อปี) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาค
ต่อปี) ตั้งแต่ 2.50 หรือ 65% ขึ้นไป 

www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59  
ต่อ 2690-91 09192020 3. เทคโนโลยีดิจิทัลแนว

สร้างสรรค์ (นานาชาติ) 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ ยื่นผลคะแนนสอบความถนัดทางด้านการ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  
(จัดสอบโดยหลักสูตรฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561)  
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์  
ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมสายวิทย์-คณิต 6 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  
2 ภาคต่อปี) หรือ 9 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาคต่อปี) ตั้งแต่ 
3.00 หรือ 65% ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนในระดับดี 
(Good) หรือเทียบเท่า 
และ 
ยื่นผลคะแนนวิชาในกลุ่มวิชาสามัญ 9 วิชา ได้แก่ 

- วิชาคณิตศาสตร์ 1 อย่างน้อย 30 คะแนน 
- วิชาฟิสิกส์ อย่างน้อย 20 คะแนน 

หรือ 
ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

- PAT1 (Mathematics) และ PAT2 (Sciences) 
อย่างน้อย 35 % 
- SAT I (Mathematics) และ SAT II (Physics) 

อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ New SAT I  
อย่างน้อย 620 คะแนน 
- GCE’A’Level (Mathematics และ Physics) 

อย่างน้อย C  
 

หรือมีผลการเรียนในระดับดี (Good) 
หรือเทียบเท่า 
หรือ 
ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐาน หมวด
วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 
อย่างน้อย 20% 
- SAT I (Mathematics) หรือ SAT II 
(Mathematics I หรือ II) อย่างน้อย 
450 คะแนน  
- GCE ‘A’ Level or GCE ‘AS’ 
(Mathematics) อย่างน้อย C 
- GED (Mathematics) อย่างน้อย 
500 คะแนน 
และ ยื่นผลคะแนนสอบความถนัด
ทางด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนว
สร้างสรรค์  
ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมสายวิทย์-
คณิต 6 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 2 ภาค
ต่อปี) หรือ 9 ภาคการศึกษา (สําหรับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาค
ต่อปี) ตั้งแต่ 3.00 หรือ 65% ขึ้นไป 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

- GED (Mathematics and Science) อย่างน้อย 
650 คะแนน หรือ New GED (Mathematics 
and Science) อย่างน้อย 165 คะแนน 

2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
   2.1 IELTS  

- ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ํากว่า 5.0  
และแต่ละทักษะไม่ต่ํากว่า 4.0 

   2.2 TOEFL  
- ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) 

หรือ 
- ตั้งแต่ 140 คะแนนขึ้นไป (Computer-

based) หรือ 
- ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป (Paper-based) 

   2.3 TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 
 

หรือมีผลการเรียนในระดับดี (Good) 
หรือเทียบเท่า 
และ 
ยื่นผลคะแนนวิชาในกลุ่มวิชาสามัญ 9 
วิชา ได้แก่ 

- วิชาคณิตศาสตร์ 1 อย่างน้อย 30 
คะแนน 

- วิชาฟิสิกส์ อย่างน้อย 20 คะแนน 
หรือ 
ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานหมวดวิชา
คณิตศาสตร์ และหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ 

- PAT1 (Mathematics) และ 
PAT2 (Sciences) อย่างน้อย 35% 

- SAT I (Mathematics) และ 
SAT II (Physics) อย่างน้อย 600 
คะแนน หรือ New SAT I  
อย่างน้อย 620 คะแนน 

- GCE’A’Level (Mathematics 
และ Physics) อย่างน้อย C  

- GED (Mathematics and 
Science) อย่างน้อย 650 คะแนน 
หรือ New GED (Mathematics 
and Science) อย่างน้อย 165 
คะแนน 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   2.1 IELTS  

- ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม     
ไม่ต่ํากว่า 5.0 และแต่ละ 

  ทักษะไม่ต่ํากว่า 4.0 
   2.2 TOEFL  

- ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป 
(Internet-based) หรือ 

- ตั้งแต่ 140 คะแนนขึ้นไป 
(Computer-based) หรือ 

- ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป 
(Paper-based) 

   2.3 TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์      
  โครงการปกติ    1. วันสอบสัมภาษณ์  :  

   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    อาคารอํานวยการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
 

www.engr.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา 
0-2564-3001-9 ต่อ 3012, 
3013 

 

10052010  - วิศวกรรมโยธา 25 1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ความถนัดเชิงวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  100% 
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71) 50% 
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3 รหัส 73) 50% 
ทั้งนี้คะแนนแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของ
คะแนนเต็ม 
หมายเหตุ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของ PAT 1 และ PAT 3 
จากมากไปหาน้อย ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 

10072010  - วิศวกรรมเคมี 12 
10092010  - วิศวกรรมเครื่องกล 12 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
    4.2 สําเนาบัตรประชาชน 
    4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ฉบับจริง พร้อมสําเนา) สําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ      

10002021 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สองสถาบัน : TEP 

100 คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่า (ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศต้องยื่น
หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเวลาที่โครงการฯ กําหนด) 
คุณสมบัติเฉพาะกําหนดให้เลือกจาก 3 ช่องทาง 
ดังนี้ 
1. มีผลการเรียนดีและคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
- ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี 
(แบบทวิภาค) ไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) 
หรือ ร้อยละ 75 
- ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 7 ภาค
การศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี 

พิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1. พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และสอบ
สัมภาษณ์ หรือ  
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษ และสอบ
สัมภาษณ์ หรือ 
3. พิจารณาผลคะแนน Basic Engineering and 
Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
    4 มิถุนายน 2561 
    เวลา 09.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
    คณะวิศวกรรมศาสตร์      
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 
1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
    4.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ
หนังสือเดินทางสําหรับผู้สมัครต่างชาติ 
และสําเนาทะเบียนบ้าน  
 

www.tep.engr.tu.ac.th 
โครงการ TEP-TEPE  
02-564-3018,  
02-564-3001-9  
ต่อ 3256 

 

10002020 
 

10202020 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : TEPE 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

102 
 

37 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

(แบบไตรภาค) ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) 
หรือ ร้อยละ 75 
*ไม่ร่วมภาคการศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศกรณี
โครงการแลกเปลี่ยน 
- คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ 2 
หรือ  
2. มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 
ปีนับถึงวันสมัคร) 
- หมวดคณิตศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 
 PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 

35% 
 SAT II (Mathematics I หรือ II ) อย่างน้อย 

600 คะแนน 
 GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B  

ขึ้นไป 
 GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป 
 GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ 

(Mathematics) เกรด C ขึ้นไป 
 GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน 
 New GED (Mathematics) อย่างน้อย 170 

คะแนน 
 IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ํากว่า 5 
 ACT ไม่ต่ํากว่า 19 

    4.3 หลักฐานทางการศึกษา ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา ได้แก่ ใบแสดงผล
การเรียน และหรือ ผลคะแนน
มาตรฐานต่าง ๆ (ประกอบด้วยหมวด
คณิตศาสตร์, หมวดวิทยาศาสตร์), 
ผลทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ, 
ใบรับรองทางการศึกษาและหรือใบ
ประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

- หมวดวิทยาศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 
 PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 

35% 
 SAT II (Physics หรือ Chemistry ) อย่างน้อย 

600 คะแนน 
 GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry 

หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป 
 GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป 
 GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics  

หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C 
ขึ้นไป 

 GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน 
 New GED (Science) อย่างน้อย 170 คะแนน 
 IB Diploma (Physics หรือ Chemistry ) 

ไม่ต่ํากว่า 5 
 ACT ไม่ต่ํากว่า 19 

- หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้  
 O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต่ํา 

45% 
 IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป  

โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 
 TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-

based) 
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 TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 
 CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป เทียบเท่า

คะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ํากว่า 
500 

 SAT (Critical Reading or Evidence-based  
Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 

 ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16 
หรือ  
3. มีผลคะแนนสอบ Basic Engineering and 
Sciences Examination ระดับ “ผ่าน” 

 
คณะแพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์     

 

29022020 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ทวิภาษา) 

10 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึง
วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561) 
2. คุณวุฒิการศึกษาสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิ     
ภาษา) หลักสูตร 6 ปี ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
หรือ 
   2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทยหรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ที่เกี่ยวกับความรู้และการศึกษา 
2. ผลคะแนน BMAT 
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
4. การตรวจสุขภาพ 
5. การสอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ
เป็นการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมจะเป็นทันตแพทย์ต่อไป 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครนําส่งผลคะแนน BMAT/ 
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ Portfolio ทาง E-mail : 
cicmadmission@tu.ac.th  
ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.30-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติ 
   การรวม 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
    4.1 แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ  
(ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย Download 
แบบฟอร์มได้ที่ www.cicm.tu.ac.th 

www.cicm.tu.ac.th 
โทร. 02-5644440-79  
ต่อ 4245 
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หรือ 
2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาในต่างประเทศหรือกําลังศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศได้รับการรับรอง
ให้เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษโดยส่งผลทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และต้องส่ง 
หลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพ
และสอบสัมภาษณ์ (สามารถส่งผลได้ถึงเดือน
กรกฎาคม) 

  3.1 IELTS - (The International English 
Language Testing System) ประเภท Academic 
หรือ UKVI ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 และแต่ละทักษะ 
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ํากว่าระดับ 6.5 
หรือ 

  3.2 TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
Computer-based test total score 213 หรือ  
Internet-based test total score 79 หรือ 
Paper-based test total score 550 หรือ 

  3.3 TU-GET score paper-based test 
total score ไม่น้อยกว่า 550 

*ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่
นํามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน

    4.2 ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัคร
พร้อมใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง
อินเตอร์เน็ต ที่ http: a.cupt.net  
    4.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  1 ฉบับ 
    4.4 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริงพร้อมสําเนา
และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.5 ใบสุทธิและใบระเบียน
แสดงผลการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
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ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
4. ผลความรู้มาตรฐาน 
  4.1 ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)  
รับผลคะแนนสอบ BMAT เฉพาะการสอบของเดือน
พฤศจิกายน 2559  เดือนกันยายน 2560 และ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่านั้น 
  4.2 ผู้สมัครจากข้อ 2.1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.50  
     4.3 ผู้สมัครจากข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แสดงผล
การสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
          4.3.1 ผลการสอบ (International 
General Certificate of Secondary Education) 
(IGCSE/GCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ 
Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ 
Physics และผลการสอบวิชา GCE AS , GCE A 
Level หรือ 
         4.3.2 ผลการสอบ International 
Baccalaureate (IB) Standard Level หรือ
Predicted IB Score มีวิชา Chemistry, Biology 
และ Physics ใน group IV หรือ Mathematics  
ใน group V หรือ 
          4.3.3 ผลการสอบ SAT II วิชา Chemistry, 
Biology และ Mathematics หรือ Physics หรือ 
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          4.3.4 ผลการทดสอบหมวดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อื่นใดในต่างประเทศ
ระดับสูงสุดของประเทศนั้นที่เทียบเท่าการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก 

 คณะสหเวชศาสตร์      
12012010 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย์) 
13 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
2. ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 
15hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวาง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้นที่ถือว่าเป็นตาบอดสี 
ขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือ    
ทั้งสองข้าง 
 
 
 

1. GAT  20%  
2. PAT 2   30%   
และ/หรือ คะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   ห้องประชุม 963 ชั้น 9   

อาคารปิยชาติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 สําเนาบัตรประชาชน  
    4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6 สายสามัญแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
รวม 6 ภาคการศึกษา) 
    4.3 ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
 

www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213 ต่อ 7216 
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    4.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 
ของรัฐ โดยจะต้องผ่านการตรวจ     
ตาบอดสี และผลการตรวจระบุว่า   
ตาไม่บอดสี 

12022010 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด) 

10 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
2. ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GAT  20%  
2. PAT 2   30%   
และ/หรือ คะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   ห้องประชุมชั้น 6   

อาคารปิยชาติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
    4.1 สําเนาบัตรประชาชน  
    4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6 สายสามัญแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
รวม 6 ภาคการศึกษา) 
    4.3 ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
 
 

www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213 ต่อ 7232 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

12072020 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(รังสีเทคนิค) 
3.1 กลุ่มที่ไม่ขอรับทุน 
 (รับนักเรียนทั่วไป) 
 

5 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.75                  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 

1. GPA   2.75 
2. GAT  30%      
3. PAT 1   20%  
4. PAT2   50%  
5. สอบสัมภาษณ์ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   ห้องประชุม 959 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
    4.1 สําเนาบัตรประชาชน  
    4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน 
    4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษา) 
    4.4 ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
    4.5 ใบรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด 
(เฉพาะนักเรียนในพื้นที่) 
- นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้รับ
ใบรับรองได้ที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา  
     - นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ให้รับใบรับรองได้ที่สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213 ต่อ 7232 

12082020 3.2 กลุ่มที่ขอรับทุน 
(รับนักเรียนในพื้นที่) 

10 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00                 
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
3. จะต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลําเนาตามสําเนา
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร  
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
นครราชสีมา  
4. ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตาม
โครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาลต้นสังกัด 

1. GPA   3.00 
2. GAT  30%      
3. PAT 1   20%  
4. PAT2   50%  
5. สอบสัมภาษณ์ 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 คณะพยาบาลศาสตร์      
 1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต      

14012010    1.1 กลุ่มที่ไม่ขอรับทุน 30 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
2. ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
2.75 

 1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. ห้อง 248 ชั้น 2     
    อาคารปิยชาติ คณะพยาบาล 
    ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ศูนย์รังสิต   
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
  ห้อง 223-225 ชั้น 2 อาคาร 
  ปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์      
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ)    
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)   
จํานวน 1 ฉบับ 
    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน  
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ

www.nurse.tu.ac.th 
งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
02-9869213 ต่อ 7323, 
7397 

14022010    1.2 กลุ่มที่ขอรับทุน 30 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
2. ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
2.75 
- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา 
จํานวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี) ที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาขอรับทุนกับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันที
ภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ 
ไม่สามารถยกเลิกการขอรับทุนได้ 
 
 
 
 
 

 
 
- คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85)    60%  
- คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2  
รหัส 72)   40% 
- สอบสัมภาษณ์ 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน  1  ฉบับ 

    4.4  ให้นําผลการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ไปแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์ โดย พิมพ์แบบ
รายงานผลการตรวจสุขภาพ ที่ 
www.nurse.tu.ac.th 

14012020 2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

48 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าชั้นปีที่ 12 (Grade 12) 
2. ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
2.75 
3. สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนน
สูงสุด 4.00) 
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และผล
สอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร 
   4.1  ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่
มหาวิทยาลัยกําหนดคือ TOEFL Paper-based= 500; 
TOEFL Computer-based = 173; TOEFL Internet-
based= 61; TU-GET = 500; IELTS =6.0  
   4.2  ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
แบบมีเงื่อนไขคือ  TOEFL Paper-based= 400; 
TOEFL Computer-based = 97; TOEFL Internet-
based= 32; TU-GET = 400; IELTS =4.5 

- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. ห้อง 248 ชั้น 2 
อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

.   3.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ   
คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
 4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ)   
    4.2 นําผลการสอบภาษาอังกฤษมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง  (TOEFL, TU-GET, IELTS) 

www.nurse.tu.ac.th 
ศูนย์บริหารงานทั่วไปและ
บริการวิชาการ 
02-9869213 ต่อ 7328 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.3 บัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับจริง พร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)   
จํานวน 1 ฉบับ 
    4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อม 
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

    4.5 ให้นําผลการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  ไปแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบ
รายงานผลการตรวจสุขภาพ ที่ 
www.nurse.tu.ac.th 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง     

 

16012020 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) 

258 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 รวม 6 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75   
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน/ 
ภูมิสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
1. GPAX      20% 
2. O-NET     30% 
3. GAT        10% 
4. PAT 4      40% 
สาขาวิชาการผังเมือง 
1. GPAX     20% 
2. O-net     30% 
3. GAT       50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-09.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :     

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
    4.1 ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ 
tcas.cupt.net 
    4.2 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
    4.4 บัตรประจําตัวประชาชนของ
บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

www.tds.tu.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง  
มธ. ศูนย์รังสิต 
02-986-9606,  
02-986-9030 ต่อ 3014, 
3016 
e-mail: 
admission@ap.tu.ac.th 

16032020 2. สถาปัตยกรรมภายใน
บัณฑิต 

110 

16042020 3. การผังเมืองบัณฑิต 110 

16052020 4. ภูมิสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

75 

16022020 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรมเพื่อการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

86 
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   4.5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 
ฉบับ 
   4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว /2 นิ้ว หน้า
ตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ห้ามใช้
รูปถ่ายสติกเกอร์ และรูปถ่ายจากการ
สแกน) 

16062020 6. การออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

103 1.  ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ สําเร็จการศึกษา
ระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 รวม 6 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50  
2. สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ หรือด้วยระบบการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 12 
ในประเทศนั้น หรือ 
 

1. สําหรับนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนใน
สายสามัญหรือเทียบเท่า พิจารณาจากคะแนน  

- GAT วิชาความถนัดทั่วไป (85) 10%  
- PAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (74)  

40% 
- O-NET 30% โดยมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (03)  

เกณฑ์ขั้นต่ํา 45% 
- GPAX 20%  

2. สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาเกรด 12 หรือสําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ พิจารณาจากผลการศึกษา
ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ 
3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
การรับเข้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 10.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 09.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
ห้อง 619 ชั้น 6 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ผลการศึกษาทั้งนักศึกษาไทย
และจากต่างประเทศ 
 
 

www.tds.tu.ac.th 
โครงการหลักสูตรการ
ออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(นานาชาติ) 
02-986-9605-6   
ต่อ 6110, 6111 
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- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาเกรด 12 แล้วจากประเทศ
นั้น หรือ 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่เทียบเท่า เกรด 12 จาก
ประเทศนั้น 
ผลการศึกษา 
- กรณีเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 12 ใน
ประเทศนั้น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
เทียบเท่า 2.50 
- กรณีเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาเกรด 12 แล้ว ต้องมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบการศึกษาไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 2.50 
- กรณีเป็นผู้จบการศึกษาเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา ต้องได้รับ 
ประกาศนียบัตร General Educational 
Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ที่มีผล
การสอบเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
เทียบเท่า 2.50 และต้องมีผลสอบ SAT หรือ
เทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ํากว่า 
450 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ํากว่า 350 
คะแนน 
- กรณีเป็นผู้จบการศึกษาเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของประเทศอังกฤษ ต้องได้รับ 
ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ 

- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน  
- TOEFL สําหรับ Paper-based ไม่ต่ํากว่า 500 

คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ํากว่า 173 
คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน  

- IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 6.0  
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 3 แต่มีผลการเรียนระดับดี
มาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน หรือ TOEFL 
สําหรับ Paper-based ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน หรือ
สําหรับ Computer-based ไม่ต่ํากว่า 97 คะแนน หรือ 
สําหรับ Internet-based ไม่ต่ํากว่า 32 คะแนน หรือได้
คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 4.5 
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3. และข้อ 4. 
ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นผลสอบ และนํามายื่นก่อน
สอบสัมภาษณ์ 
5. พิจารณา Portfolio 
6. การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของ
คณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

    4.2 ผลคะแนน GAT/PAT/       
O-NET/GPAX สําหรับนักเรียนไทย   
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสาย
สามัญหรือเทียบเท่า  
    4.3 ผลคะแนนสอบ SAT หรือ
คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าเกรด B 
หรือ Achieved (สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ) 
    4.4 ผลคะแนนทดสอบภาษา 
อังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด 
    4.5 Portfolio งานด้านศิลปะ  
และการออกแบบ หรือกิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ ที่เคยเข้าร่วม (ถ้ามี) 
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Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชา
ได้เกรดไม่ต่ํากว่า C สําหรับประกาศนียบัตร GCE 
‘AS’ สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่
ต่ํากว่า C สําหรับประกาศนียบัตร GCE ‘A’ Level 
สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 
และต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าเกรด C  
- กรณีเป็นผู้จบการศึกษาเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA) ต้อง
ได้รับประกาศนียบัตร NCEA และใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) และหนังสือ
รับรองระดับจํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิตของแต่
ละวิชาจาก NZQA จํานวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
และต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 
Achieved 
- หมายเหตุ คะแนนเทียบเท่า SAT Math ได้แก่ 
คะแนน International Baccalaureate  (Math) 
ไม่ต่ํากว่าเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ในส่วน
ของ Math ที่ไม่ต่ํากว่า 450 หรือคะแนน SMART 1 
ในส่วนของ Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน   
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบ
เข้าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 
คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based ไม่ต่ํา
กว่า 500 คะแนน หรือสําหรับ Computer-based 
ไม่ต่ํากว่า 173 คะแนน หรือสําหรับ Internet-
based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS 
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ไม่ต่ํากว่า ระดับ 6 
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 3 แต่มีผลการ
เรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไขโดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 400 
คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based ไม่ต่ํา
กว่า 400 คะแนน หรือสําหรับ Computer-based 
ไม่ต่ํากว่า 97 คะแนน หรือ สําหรับ Internet-
based ไม่ต่ํากว่า 32 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS 
ไม่ต่ํากว่า ระดับ 4.5 
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3. และ
ข้อ 4. ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นผลสอบ และ
นํามายื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ 
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา   
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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16072020 6. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการออกแบบ 
ธุรกิจ และเทคโนโลยี) 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

114 สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12  
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย
หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 
ในเทอมสุดท้าย และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 

1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป 
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 7 ภาคการศึกษา 
(สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา) 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
- TU-GET  ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL  ไม่ต่ํากว่า 173 (Computer base)   
ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English)  
ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนน 
ไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  
45 คะแนน  
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 2.50-2.99 
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค       
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 7 ภาคการศึกษา 
(สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา) 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
    4 มิถุนายน 2561 
    เวลา  13.30-15.30 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 13.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ  
   ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
   ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร ที่พิมพ์ผ่านระบบ  
รับสมัครออนไลน์             
    4.2  บัตรประจําตัวประชาชน   
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  
1 ฉบับ 
     4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน 1 ฉบับ   
   4.4 สําเนาบัตรประชาชน บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
 

www.tds.tu.ac.th 
โครงการหลักสูตรการจัดการ
ออกแบบ ธุรกิจ และ
เทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)  
02 986 9605-6 ต่อ 4026, 
4030 หรือ 080 271 1310 
dbtm@ap.tu.ac.th  
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 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน 
       Science ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน 
TU STAR (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)  

Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน 
Critical Thinking ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน 

 Modern World Literacy ไม่ต่ํากว่า 30 คะแนน  
GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ํากว่า B 
       Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า B 
IB Diploma  Math ไม่ต่ํากว่า 5 

Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า 5 
NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science Achieved 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ํากว่า 173 (Computer base)  ไม่ต่ํากว่า 
61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English)  
ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนน 
ไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  
45 คะแนน  
 

    4.5 สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  
1 ฉบับ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561                   ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น |  2 7  
 

รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับ 
โรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา 
(สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา) ในกรณีที่มีผล
การเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐาน  
อื่นๆ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กําหนด 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด 
**หมายเหตุ 
ให้ผู้สมัครนําส่งสําเนาเอกสารประกอบการรับสมัครมา 
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th 
2. นําส่งด้วยตนเองที่โครงการฯ  
3. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  
โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี  12121  
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 คณะสาธารณสุขศาสตร ์      
  ศูนย์รังสิต     ศูนย์รังสิต :   

17062010 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

35 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเทียบเท่าที่
เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น และ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6  
รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

2. มีคะแนนสอบ GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72) 
และ O-NET 

3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

4. สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

4.1 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรอง
แพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบ
สัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 

4.1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
4.1.2 ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ 

ดังต่อไปนี้ 
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้ 

แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อ 

ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  
4.1.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

1. คะแนนสอบ GAT (รหัส 85) ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20 
2. คะแนนสอบ PAT (รหัส 72) ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 30 
3. คะแนนสอบ O-NET          ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 30 
4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
   ห้องบรรยาย 217 และ 218  
   อาคารปิยชาติ  ชั้น 2         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์
ทาง INTERNET    
    4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ และ
แสดงฉบับจริง     

4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียน
แสดงผลการศึกษา) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
และแสดงฉบับจริง 

4.4 ใบรับรองแพทย์การตรวจวัด
สายตา สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชา   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเท่านั้น 

http://fph.tu.ac.th 
 ศูนย์รังสิต :  
งานการนักศึกษา 
02 564 4440-79  
ต่อ 7420-1 
 ศูนย์ลําปาง :  
งานการนักศึกษา 
054 237 991-9  
ต่อ 5601-2 

17072010 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต   
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

20 

17082010 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(การสร้างเสริมสุขภาพ) 

20 

  ศูนย์ลําปาง   
17063010 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  

30 

17073010 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

30 

17053010 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยชุมชน) 

30 
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4.2 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้   

5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิด หรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ลําปาง :  
1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        

ห้องบรรยาย 3210 และ 3211  
  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น  ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลําปาง 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์
ทาง INTERNET   
      4.2 สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
และแสดงฉบับจริง     

4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียน
แสดงผลการศึกษา) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
และแสดงฉบับจริง 

4.4 ใบรับรองแพทย์การตรวจวัด
สายตา สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชา    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเท่านั้น 
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สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร     
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
1. กลุ่มวิศวกรรมทั่วไป  
มี 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1.1 วิศวกรรมเคมี 
 1.2 วิศวกรรมเครื่องกล 
 1.3 วิศวกรรมโยธา 
 1.4 วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ 
การสื่อสาร* 
 1.5 วิศวกรรม 
อุตสาหการ** 
2. กลุ่มวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  
มี 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
2.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
3. กลุ่มเทคโนโลยี  
มี 1 สาขาวิชา ดังนี้  
 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. กลุ่มการจัดการ  
มี 2 สาขาวิชา ดังนี้   
4.1 เทคโนโลยกีารจัดการ 
4.2 การจัดการวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

444 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สําหรับ
ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์) และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คํานวณ 
(สําหรับผู้สมัครสาขาอื่น ๆ) หรือเทียบเท่าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่าง
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 
หมายเหตุ   
- ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้า
ศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่า
เป็นโมฆะ 
- นักศึกษาจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปี
การศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของสาขา
ที่ได้เลือกไว้ นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนสาขา
สามารถทําได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการ
เลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกันกับที่นักศึกษาได้
เลือกไว้เมื่อแรกเข้าสมัครเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

- จากคะแนนสอบของ สทศ. หรือคะแนน
มาตรฐานสากล (ACT, SAT I, IGCSE/GCE ‘O’ and ‘A’ 
Level, 6th or 7th Form, NCEA, IB) และการสัมภาษณ์  
(การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ) หรือ 
- จากคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของสถาบันฯ  
ซึ่งมี 3 วิชาดังนี้ 
1. Mathematics for Engineering and Technology 
2. Physics for Engineering (สําหรับสาขา
วิศวกรรมศาสตร์) หรือ General Science for 
Technology (สําหรับสาขาอื่นๆ) 
3. English for Engineering and Technology 
และการสัมภาษณ์ (ข้อสอบและการสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ) 
 
- มีการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่ทําการทดสอบ
ข้อเขียนวิชาเฉพาะของสถาบันฯ ทั้งนี้ การตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 8.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :             
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต ที่ http://tcas.cupt.net 
     4.2 บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับ
จริงพรอ้มสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.3  วุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  1  
ฉบับ      
    4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ                    

www.siit.tu.ac.th 
02-9869009 ต่อ 1000, 
1002-1006 

22032020 

 

22042020 
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 หมายเหตุ:  
*อาจมีการเปลี่ยนชื่อสาขา
เป็น วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่ง
อยู่ระหว่างการอนุมัติของ
มหาวิทยาลัย 
**อาจมีการเปลี่ยนชื่อ
สาขาเป็น วิศวกรรม 
อุตสาหการและระบบ 
โลจิสติกส์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การอนุมัติของมหาวิทยาลัย   

 

 

 

 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา      
28012020 Bachelor of Arts in 

Global Studies and 
Social 
Entrepreneurship 
(GSSE) 
  
  

80 1. สําหรับผู้ที่กําลังศึกษา/จบการศึกษาใน 
ประเทศไทย 
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 (จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) หรือ  

1.1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 (จากโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) หรือ 

1.1.3 เป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า 
1.2 ผลการศึกษา 

1.2.1 กรณีเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เกรด 12 (จาก 
โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) 

1. พิจารณา Portfolio 
2. ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
 ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีผลคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 สําหรับ 
Paper Based หรือไม่ต่ํากว่า 173 สําหรับ Computer 
Based หรือ ไม่ต่ํากว่า 61 สําหรับ Internet Based 
หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า 6.0 หรือ TU-GET  
ไม่ต่ํากว่า 500 หรือ O-NET ภาษาอังกฤษ (03)  
ไม่ต่ํากว่า 75 คะแนน โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน  
2 ปี นับถึงวันสมัคร 
3. ผลการศึกษา 
 3.1 สําหรับผู้กําลังศึกษา ต้องมีผลการสอบเฉลี่ย
สะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา (GPAX) 2.50 หรือ
เทียบเท่า หรือ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 09.30-10.00 น.  
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        

ชั้น 4 ห้อง 4019 อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2)  

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประชาชน ฉบับจริงและ
สําเนา หรือ Passport (หนังสือ
เดินทาง) ฉบับจริงและสําเนา 
 

www.sgs.tu.ac.th 
02-564 3061-8  
ต่อ 4431-4433  
086-7888064  
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ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX อย่างน้อย 4 
ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 2.50 

1.2.2 กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ สําเร็จเกรด 12 
(จากโรงเรยีนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง) และ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  
ที่จบการศึกษา 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50 

1.2.3 กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า  
ต้องได้รับ 
- ประกาศนียบัตร General Education 
Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Main ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 หรือ 
เทียบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนียบัตร High School Equivalency 
Credential ดําเนินการในนาม Government of 
the District of Columbia, the State 
Superintendent of Education รัฐ Washington 
DC และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official 
Transcript of GED Test) ของรัฐ Washington 
DC ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 หรือ 
เทียบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนียบัตร Mississippi High School 
Equivalency Diploma ในนามของ Mississippi 
Community College Board, Mississippi State 

 3.2 ใบประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.1 ใบประกาศนียบัตร GED และผลคะแนน
สอบ GED คะแนนรวม 4 วิชา ไม่ต่ํากว่า 145 คะแนน 
  3.2.2 ใบประกาศนียบัตร IGCSE GCSE GCE  
‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ํากว่า C 
  3.2.3 ใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ หรือ GCE 
‘AS’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรด
ไม่ต่ํากว่า C 
  3.2.4 ใบประกาศนียบัตร NCEA 

3.3 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้ว ต้องมีผลการสอบเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา 
(GPAX) 2.50 หรือเทียบเท่า 
4. สอบข้อเขียนเฉพาะของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  
วิชา การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Studies and 
Change) เป็นภาษาอังกฤษ  
5. ผลสอบวัดทักษะความรู้ด้าน Critical Thinking ด้วย
การสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ 
หมายเหตุ 
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน 
(Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Mississippi ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 
หรือ เทียบเท่า 2.50 
 - ประกาศนียบัตรเทียบวุฒิการศึกษาจาก
หลักสูตรประเทศอังกฤษ :  

       ก. ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE หรือ 
GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชาไม่ซ้ํากัน  
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 

       ข. ประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ 
ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ 
GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชา
ได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’ สามารถนับรวม
กับ GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา ใน
ระดับ ‘AS’ และ ‘A’ ซ้ํากับระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ 
‘AS’ ไม่ซ้ํากับระดับ ‘A’ 
  - ประกาศนียบัตรการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA 
ตามข้อ ก หรือข้อ ข  
         ก. ประกาศนียบัตร NCEA จาํนวนไม่น้อยกว่า 
80 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาใน Level 2 หรือ 
สูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต และวิชาใน 
Level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 20 หน่วยกิต 
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         การพิจารณาวิชา ให้นับวิชา English for 
speakers of other languages (ESOL) เป็นอีกหนึ่ง
วิชาด้วย ผู้จบการศึกษาต้องได้รับประกาศนียบัตร 
NCEA Level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement) และหนังสือรับรองระดับจํานวนวิชา
และจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก NZQA  
        ข. ประกาศนียบัตร NCEA ใน Level 2 
หรือสูงกว่าอย่างต่ํา 5 วิชาไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวม 
ไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 
วิชา ได้แก่ 
          - English (literacy) ใน Level 2 หรือไม่
ต่ํากว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
          - Mathematics (numeracy) ใน Level 
2 หรือไม่ต่ํากว่านี้อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
        การพิจารณาวิชา ไม่นับรวมวิชา English 
for speakers of other languages (ESOL)     
ผู้จบการศึกษาได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record 
of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ 
จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาจาก 
NZQA  
2. สําหรับผู้ที่กําลังศึกษา/จบการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

2.1.1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น
เกรด 12 ในประเทศนั้น หรือ 
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2.1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา เกรด 12 แล้ว
จากประเทศนั้น หรือ 

2.1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่เทียบเท่า เกรด 
12 จากประเทศนั้น 
2.2. ผลการศึกษา 

2.2.1 กรณีเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 
12 ในประเทศนั้น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
GPAX อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 
หรือเทียบเท่า 2.50 

2.2.2 กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาเกรด 12 
แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่จบ
การศึกษา 2.50 หรือ เทียบเท่า 2.50 

2.2.3  กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาเทียบเท่า 
ต้องได้รับ 
- ประกาศนียบัตร General Education 
Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
ผ่าน (Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Main ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 หรือ 
เทียบเท่า 2.50 หรือ  
 - ประกาศนียบัตร High School Equivalency 
Credential ดําเนินการในนาม Government of 
the District of Columbia, the State 
Superintendent of Education รัฐ Washington 
DC และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official 
Transcript of GED Test) ของรัฐ Washington 
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DC  ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 หรือ 
เทียบเท่า 2.50 หรือ 
 - ประกาศนียบัตร Mississippi High School 
Equivalency Diploma ในนามของ Mississippi 
Community College Board, Mississippi State 
Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน 
(Official Transcript of GED Test) ของรัฐ 
Mississippi ที่มีผลการสอบเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 
หรือ เทียบเท่า 2.50 

- ประกาศนียบัตรเทียบวุฒิการศึกษาจาก
หลักสูตรประเทศอังกฤษ: 

       ก. ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE 
หรือ GCE ‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา 
ไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C 

       ข. ประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ 
ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ 
GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้
เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’ สามารถนับรวมกับ 
GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา ในระดับ 
‘AS’ และ ‘A’ ซ้ํากับระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’  
ไม่ซ้ํากับระดับ ‘A’ 
  - ประกาศนียบัตรการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ NZQA 
ตามข้อ ก หรือข้อ ข  
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         ก. ประกาศนียบัตร NCEA จาํนวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิตประกอบด้วย วิชาใน Level 2 
หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต และวิชา
ใน Level 1 หรือสูงกว่าจํานวนไม่ต่ํากว่า 20 หน่วยกิต 
         การพิจารณาวิชา ให้นับวิชา English for 
speakers of other languages (ESOL) เป็นอีก
หนึ่งวิชาด้วย ผู้จบการศึกษาต้องได้รับ
ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 ใบแสดงผลการ
สอบ (Record of Achievement) และหนังสือ
รับรองระดับจํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิตของ 
แต่ละวิชาจาก NZQA  
        ข. ประกาศนียบัตร NCEA ใน Level 2 หรือ
สูงกว่าอย่างต่ํา 5 วิชาไม่ซ้ํากัน นับจํานวนรวม 
ไม่ต่ํากว่า 60 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ  
2 วิชา ได้แก่ 
          - English (literacy) ใน Level 2 หรือ 
ไม่ต่ํากว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
          - Mathematics (numeracy) ใน Level 
2 หรือไม่ต่ํากว่านี้อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
        การพิจารณาวิชา ไม่นับรวมวิชา English 
for speakers of other languages (ESOL)     
ผู้จบการศึกษาได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record 
of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ 
จํานวนวิชา และจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาจาก 
NZQA  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561                   ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น |  3 8  
 

รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 สําหรับ Paper Based 
หรือไม่ต่ํากว่า 173 สําหรับ Computer Based 
หรือ ไม่ต่ํากว่า 61 สําหรับ Internet Based หรือ 
ผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า 6.0 หรือ TU-GET ไม่ต่ํา
กว่า 500 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
ถึงวันสมัคร  

 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์      

29032020 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีหัวใจและ 
ทรวงอก) (นานาชาติ) 

15 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่าง
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ ทั้งนี้ 
หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษา
แล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าเป็น
โมฆะ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1. ผลสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ  
รหัสวิชา 2901 และรหัสวิชา 2902   
2. สอบสัมภาษณ์เฉพาะ   
3. การตรวจร่างกาย    
4. Portfolio  
หมายเหตุ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
สามารถเลือกสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น 
เนื่องจากวัน เวลาสอบสัมภาษณ์เป็นวันเดียวกัน 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : 
    ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและ   
    ปฏิบัติการรวม 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัคร
พร้อมใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
ที่ http://a.cupt.net 
 
 

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440-79 ต่อ 4245 
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สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
5. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  
    5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173,  
IBT ≥61) หรือ 
   5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  

5.3) TU-GET ≥ 500 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 5 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 
(ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS 
≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 

    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน   
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน   
1  ฉบับ 
   4.3 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)  จํานวน 1 ฉบับ   
  4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
จํานวน 1 ฉบับ  
 4.5 แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ         
(ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th 
 4.6 ใบรายงานการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม 
ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th  โดยให้นํา
ใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์
ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา
โรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์      
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

     ผู้ตรวจโรค และนําไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่
ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 4.7 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
 4.8 Portfolio ให้ผู้เข้าสอบนํา 
Portfolio เสนอต่อคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในช่วงวัน
และเวลาที่กําหนดไว้ และจะคืนให้
ผู้สมัคร 
4.9 ชําระค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์ 
จํานวน 1,500 บาท  
* สําหรับหลักฐานฉบับจริง เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว           
จะคืนให้ผู้สมัคร 

 

29042020 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีทางคลินิก) 
(นานาชาติ) 

20 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่าง
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ ทั้งนี้ 
หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษา
แล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าเป็น
โมฆะ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1. ผลสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ  
รหัสวิชา 2901 และรหัสวิชา 2902   
2. สอบสัมภาษณ์เฉพาะ   
3. การตรวจร่างกาย    
4. Portfolio    
หมายเหตุ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตร
นานาชาติ)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
การแพทย์ แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สามารถเลือกสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและ   
    ปฏิบัติการรวม 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัคร 
พร้อมใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440-79 ต่อ 4245 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

   3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
5. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  
   5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT 
≥61) หรือ 
   5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  

5.3) TU-GET ≥ 500 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 5 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 
(ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS 
≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 
 
 

เนื่องจากวัน เวลาสอบสัมภาษณ์เป็นวันเดียวกัน ที่ http://a.cupt.net 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  
1  ฉบับ 
   4.3 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ   
  4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
จํานวน 1 ฉบับ  
 4.5 แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ         
(ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th 
4.6 ใบรายงานการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม 
ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th  โดยให้นํา
ใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์
ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

โรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจ
โรค และนําไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ในวัน
สอบสัมภาษณ์ 
4.7 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
4.8 Portfolio ให้ผู้เข้าสอบนํา 
Portfolio เสนอต่อคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในช่วงวัน 
และเวลาที่กําหนดไว้ และจะคืนให้
ผู้สมัคร 
4.9 ชําระค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์ 
จํานวน 1,500 บาท  
* สําหรับหลักฐานฉบับจริง เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว            
จะคืนให้ผู้สมัคร 

29052020 3. การแพทย์แผนจีน
บัณฑิต (นานาชาติ) 

17 1. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษาปีการศึกษา 2561) และต้องไม่เป็น
สัญชาติจีน 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ ทั้งนี้ 
หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษา
แล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าเป็นโมฆะ 

1. ผลสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ  
รหัสวิชา 2901 และรหัสวิชา 2902   
2. สอบสัมภาษณ์เฉพาะ   
3. การตรวจร่างกาย    
4. Portfolio    
หมายเหตุ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตร
นานาชาติ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
   ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและ   
   ปฏิบัติการรวม 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัคร
พร้อมใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440-79 ต่อ 4245 
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รหัสคณะ/ 
สาขาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน 
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
6. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  
   6.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT 
≥61) หรือ  
   6.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 
   6.3) TU-GET ≥ 500 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 6 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 
(ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS 
≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษา

 สามารถเลือกสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น 
เนื่องจากวัน เวลาสอบสัมภาษณ์เป็นวันเดียวกัน 
 
 
 

ระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต ที่ http://a.cupt.net 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน   
1 ฉบับ 
   4.3 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)  จํานวน 1 ฉบับ   
  4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
จํานวน 1 ฉบับ  
 4.5 แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ        
(ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครให้ครบถ้วน) โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th 
 4.6 ใบรายงานการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม 
ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th  โดยให้นํา
ใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์
ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม
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ตอนปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  
 

เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา
โรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจ
โรค และนําไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ในวัน
สอบสัมภาษณ์ 
 4.7 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
 4.8 Portfolio ให้ผู้เข้าสอบนํา 
Portfolio เสนอต่อคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในช่วงวัน 
และเวลาที่กําหนดไว้ และจะคืนให้
ผู้สมัคร 
 4.9 ชําระค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์ 
จํานวน 1,500 บาท  
* สําหรับหลักฐานฉบับจริง เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว          
จะคืนให้ผู้สมัคร 
 

 


