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สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 คณะนิติศาสตร ์      
 1. นิติศาสตรบัณฑิต      

01012010    1.1 ศูนย์รังสิต 180 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2560 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 
(5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบ
คัดเลือก 
1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) จํานวน 30% 
2. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1    
3. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 ศูนย์รังสิต     จํานวน 70% 
    (วิชาเรียงความย่อความ) 
 
ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบเรียงความย่อความ  
จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
สูงสุด 800 คนแรก เฉพาะศูนย์รังสิต 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : 
    คณะนิติศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา  และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.2 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครที่สําเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะ
กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐาน ไม่ตรงกัน 

www.law.tu.ac.th 
ศูนย์รังสิต :  
02-696 5113  
02-696 5405 
02-986 8304 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

     (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  
1 ฉบับ 

 

01013010    1.2 ศูนย์ลําปาง 90 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2560 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 
(5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบ
คัดเลือก 
1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) จํานวน 30 % 
2. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1    
3. วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 ศูนย์ลําปาง    จํานวน 70% 
    (วิชาเรียงความย่อความ) 
ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบเรียงความย่อความ  
จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
สูงสุด 400 คนแรก เฉพาะศูนย์ลําปาง 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
     ห้อง 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  

5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง  

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์   
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.2 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    - ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 
รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

www.law.tu.ac.th 
ศูนย์ลําปาง :  
054-237981 
ต่อ 5382 และ 5387 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

    4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่
ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน 1 ฉบับ          

01022020 2. นิติศาสตรบัณฑิต 
(กฎหมายธุรกิจ) (นานาชาติ)  

80 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 

Applicants need to go through both a written 
examination and an interview.  
1. Written Examination 
     You must take a written examination called The 
Thammasat University Admission Test for Law (the 
“TUAdLaw”.)  
     The TUAdLaw is a three and a half hour test, 
split into three subjects: 
     (a) Reading Comprehension  
     (b) Logical Reasoning  
     (c) Essay Writing 
2. Interview  
     Applicants with written examination scores 
meeting the minimum level set by the Selection 
Committee will be shortlisted for an interview. The 
interview is aimed at assessing applicants’ English 
listening and speaking skills. The interviewees may 
be examined on a variety of topics. If they fail the 
interview, they will be reexamined by a Special 

1. Interview date : Monday 44th 
June 2018, 13.30-16.30 hrs. 
2. Register for your interview:  
Room น.401 between 13.30 hrs. 
3. Interview venue : Faculty of 
Law, Thammasat University, 
Rangsit Campus  
4. Documents for interview            
    4.1. ID card / Passport 
    4.2. TU-GET/TOEFL/IELTS score 
report 

http://interllb. 
law.tu.ac.th 
โทร. 02-613-2973 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

       (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. 

Panel whose decision is final. 
 

 
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี     

 

02012010 1. บัญชีบัณฑิต  150 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) หรือเทียบเท่า และ 
2. มีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ 1 และ/หรือ 
3. มีผลคะแนน TU STAR และ/หรือ SMART-I  
ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วัน
สมัครสอบ 

พิจารณาจากคะแนนต่างๆ โดยคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนัก 
มีดังนี้ 
1. คะแนนวิชาสามัญ 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ภาษาไทย 30 คะแนน 10% 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 คะแนน 10% 

ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 40% 

คณิตศาสตร์ 1 30 คะแนน 40% 

 
 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
    4 มิถุนายน 2561 
    เวลา 08.00-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    ตามรอบเวลาที่ประกาศใน   
    www.tbs.tu.ac.th 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์                 

    4.1  ใบสมัคร (ประวัติ)  
ที่พิมพ์ทาง INTERNET ผ่าน 
http://tcas.cupt.net  (ถ้ามี) 
 
 

www.tbs.tu.ac.th 
 งานบริการการศึกษา 
และวิชาการ  
02-696 5730 
 โครงการหลักสูตร 
ควบตรี-โท 
02-613 2191  
02-613 2187 

02022010 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต   225 

02031010 3. หลักสูตรควบ ตรี-โท 
ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 

104 

 - ควบบัญชีบัณฑิต  
(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณา
การ) 
- ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการธุรกิจแบบบูรณา
การ)  
(รับรวม) 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

และ/หรือ 2. คะแนน TU STAR 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ทักษะการคิด อ่าน และ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณ 

30 คะแนน 10% 

ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ 30 คะแนน 10% 

การสื่อสารโดยการใช้
ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 40% 

คณิตศาสตร์ 1 และ/
หรือ คณิตศาสตร์ 2 

30 คะแนน 40% 

 
และ/หรือ 3. คะแนน SMART-I   ครั้งที่ 3/59 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ความสามารถด้าน 
การอ่าน 

30 คะแนน 10% 

ความรู้รอบตัว 30 คะแนน 10% 

ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 40% 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

30 คะแนน 40% 

 
และ 4. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

    4.2  บัตรประจําตัวประชาชน   
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
จํานวน 1  ฉบับ 
     4.3  ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  กรณีที่ผู้สมัครประสงค์ 
จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใด 
ที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสาร
หลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสาร
รับรองที่เป็นทางการ ในวันสอบ
สัมภาษณ์ 
      4.4  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน 
ไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
จํานวน 1  ฉบับ 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

02021020 4. โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ  
- บัญชีบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษ) 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
(รับรวม) 

65 
 

1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) และ 
2. ต้องมีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ 
ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 1 และ/หรือ 
3. ต้องมีผลคะแนน NEW SAT และ/หรือ  
TU STAR และ/หรือ SMART-I ทั้งนี้ ผลสอบ
ดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ  
และ 
4. ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ทั้งนี้ ผล
สอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัครสอบ 

พิจารณาจากคะแนนต่างๆ โดยคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนัก 
 มีดังนี้ 
1. คะแนนวิชาสามัญ 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ภาษาไทย 30 คะแนน 5% 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 คะแนน 5% 

ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 45% 

คณิตศาสตร์ 1 30 คะแนน 45% 

 
2. คะแนน  NEW SAT – ผลสอบในเดือนมีนาคม 2559 – 
มีนาคม 2561 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

Math 600 คะแนน 50% 

Evidenced-Based 
Reading and Writing 

350 คะแนน 50% 

 
ผู้สมัครจะต้องให้ Collegeboard ส่งผลคะแนนสอบมาที่ 
code 0288 (Thammasat University BBA International 
Program) โดยผลคะแนนสอบจะต้องส่งถึงโครงการฯ ภายใน
วันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
2. การรายงานตัว : จะแจ้งให้ทราบ 
    ในภายหลัง ติดตามได้ที่ 
     www.bba.tbs.tu.ac.th 

3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
   ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            

4.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้      
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ใบ 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน      
(กรณีเป็นชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

4.3 วุฒิการศึกษา   
            4.3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า แสดงหลักฐาน ได้แก่
ประกาศนียบัตร และระเบียน         
ผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 
ภาคการศึกษา 
 

www.bba.tbs.tu.ac.th 

โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจหลักสูตร
นานาชาติ (BBA) 
02-225-2107  
02-225-2113 
Email: 
bbaadmissions 
@tbs.tu.ac.th 
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3. คะแนน TU STAR 01 หรือ TU STAR 02 – ผลสอบใน
ปี 2559 

วิชา คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ทักษะการคิด อ่าน และ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณ 

30 คะแนน 5% 

ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ 30 คะแนน 5% 

การสื่อสารโดยการใช้
ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 45% 

คณิตศาตร์ 1 และ/หรือ 
คณิตศาสตร์ 2 

30 คะแนน 45% 

 
4. คะแนน SMART-I – ผลสอบครั้งที่ 3/59 

วิชา  คะแนนขั้นต่ํา ค่าน้ําหนัก 

ความสามารถด้านการอ่าน 30 คะแนน 5% 

ความรู้รอบตัว 30 คะแนน 5% 

ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

30 คะแนน 45% 

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

30 คะแนน 45% 

 
 
 
 
 

4.3.2 ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ 
แสดงหลักฐาน ได้แก่ประกาศนียบัตร 
และ Official Transcript 
           4.3.3 ผู้ที่กําลังศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ 
แสดงหลักฐาน ได้แก่ ใบแสดงผลการ
เรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ตั้งแต่เกรด 10 จนกระทั่งถึงวัน
รับสมัคร และจดหมายรับรองว่าจะ
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบัน 
การศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ 

4.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET 
ตามที่แจ้งไว้ในการสมัครหลักฐานตาม
ข้อ 4.1-4.4 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้อง
แสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสําเนา  
1 ฉบับ และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องด้วยตนเอง ทั้งนี้  ผู้สมัคร
จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะ
มีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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5. คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

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 - 

 
ผู้สมัครจะต้อง Scan ใบรายงานผลคะแนนสอบ TU STAR 
และ/หรือ SMART-I และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามที่แจ้งไว้ใน       การสมัคร ใน
รูปแบบไฟล์ pdf แล้ว upload file คะแนนที่ 
http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.php 
ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร คือวันที่ 13 พฤษภาคม 
2561 
 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
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 คณะรัฐศาสตร์      
 1. รัฐศาสตรบัณฑิต    1. วันสอบสัมภาษณ์  :  

   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.30-16.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00-08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    ห้อง Common Room ชั้น 1  
ตึกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET 
    4.2 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ  
     4.4 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณี
ที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
     4.5 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
    4.6 รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป 

www.Polsci.tu.ac.th 
โทร. 02-696 5462 03012010 

 
 สาขาการเมือง 

การปกครอง 
40 
 

คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ.  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ข้อ 14  
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในปีการศึกษา 2560) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. มีผลคะแนนวิชาสังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50 

1. วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 50% 
2. วิชาเรียงความ 50%                
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการตรวจวิชาเรียงความจะต้องเป็นผู้สอบวิชา
ความถนัดทางรัฐศาสตร์ได้คะแนน 120 อันดับแรกของ 
แต่ละสาขา  
3. สอบสัมภาษณ์ 

03032010 
 

 สาขาการระหว่าง
ประเทศ 

40 
 

03042010  สาขาบริหารรัฐกิจ 40 
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03041020 2. รัฐศาสตรบัณฑิต  
(การระหว่างประเทศ)  
(ภาคภาษาอังกฤษ) 

95 คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
เทียบเท่า 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-5) ไม่ต่ํากว่า 2.80 หรือ มีผลสอบ 
GED อย่างต่ําเท่ากับ 2,800 คะแนน หรือ มีผล
สอบ NEW GED อย่างต่ําเท่ากับ 600 คะแนน 
และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 145 คะแนน 
หรือ มีผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE อย่าง
ต่ําเท่ากับ C ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป หรือ มีผล
สอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเท่ากับ 4 ใน
จํานวน 5 วิชาขึ้นไป 
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใด
อย่างหนึ่งโดยผลสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันรับสมัครสอบ 
     3.1 TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 
คะแนน จาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT 
หรือ  170 คะแนนจาก CBT 
     3.2  IELTS  มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 
5.5 คะแนน 
     3.3 TU GET  มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 
คะแนน 

     

1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50%  
2. วิชาเรียงความ 50% 
ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความจะต้องเป็นผู้มี
คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก 
3. สอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ 
ผู้สมัครสอบรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) 
ต้องนําหลักฐานประกอบการรับสมัครมายื่นที่โครงการ BMIR 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2561 
(เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1. รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
2. ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสําเร็จการศึกษา 

ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) 

หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
จํานวน 1 ชุด 

4. สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติ 
ผู้สมัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 

5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ต้องมี 
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี และไม่มีความพิการ ที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 07.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
   ห้อง ร.103 
   ชั้น 1 อาคารคณะรัฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   ศูนย์ท่าพระจันทร์  
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์                 
    4.1. บัตรประชาชน (สําหรับผู้สมัคร
สัญชาติไทย) หรือ หนังสือเดินทาง 
(สําหรับผู้สมัครต่างชาติ) 

 

www.Polsci.tu.ac.th 
โทร. 02-613 2304 
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     3.4 SAT 
OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50%    

ในภาค  Writing and critical 
NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50%    

ในภาค Evidenced -Based Reading and 
Writing 
4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ซี่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร 
จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับ
พิจารณาเทียบวุฒิ อ้างอิงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา  
    ทั้งนี้ กรณียังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิ ทาง
มหาวิทยาลัยจะอนุโลมการยื่นหลักฐาน หากพ้น
กําหนดนี้จะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
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 คณะเศรษฐศาสตร์      
04012010 1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต   254 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 
(จากคะแนนสูงสุด 4.00) 

1. PAT1 คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 71)  = 50% 
2. วิชาสามัญ ภาษาไทย                = 20% 
3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ             = 20% 
4. วิชาสามัญ สังคม                      = 10% 
5. สอบสัมภาษณ์  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :    
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-16.00  น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :    
     อาคารเดือน บุนนาค 

คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

     ศูนย์รังสิต 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สามารถตรวจสอบรายละเอียด 
กําหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่  
www.admissions.econ.tu.ac.th  
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์                 

      4.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

      4.2 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ     
 

 

www.admissions. 
econ.tu.ac.th 
โครงการปริญญาตรี 
หลักสูตรภาษาไทย 
02-696-5981-2 
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              4.2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
ของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่า
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4-ม.6 
รวม 6 ภาคการศึกษา   

 4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะ
กรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน 
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1  ฉบับ       
 4.4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบ 
 สัมภาษณ์ ( แบบฟอร์ม C ) พิมพ์จาก 
 Internet ที่ 
www.admissions.econ.tu.ac.th 
 หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่น 
คะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษา
ในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการ
เทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็น
ทางการในวันสอบสัมภาษณ์ 
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04011020 2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

125 1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
(ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีคะแนนดังนี้* 
- วิชาคณิตศาสตร์ จาก New Sat Math หรือ 
PAT1 และ 
- วิชาภาษาอังกฤษ จาก New SAT : 
Evidence-Based Reading and Writing หรือ 
TOEFL (IBT) หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ 
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 
 

เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

วิชา คะแนน  คะแนน
ขั้นต่ํา 

ค่าน้ํา 
หนัก 

คณิตศาสตร์* - New SAT Math** 650 60% 

- PAT 1 30%  

ภาษาอังกฤษ* - New SAT 
EBRW** 

530 40% 

- TOEFL (IBT) 80 

- IELTS 6.5 

- TU-GET 550 

 - ภาษาอังกฤษ  
วิชาสามัญ 

50%  

Total   100% 

* ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาได้มากกว่า 1 ประเภท โดย  
    - คะแนนสอบ SAT/TOEFL/IELTS/TU-GET/PAT1 ต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร 
    - คะแนนสอบภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 
ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร   
** คะแนน New SAT Math และ คะแนน New SAT : 
Evidence-Based Reading and Writing สามารถใช้ผลสอบ
ที่มาจากการสอบคนละครั้งได้ 
การสอบสัมภาษณ์ 
    การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 07.30-16.00 น. 
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  
   www.be.econ.tu.ac.th 
2. การรายงานตัว :  
    เวลา 07.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       
    คณะเศรษฐศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
ที่ http://tcas.cupt.net 
   4.2. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
   4.3 วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
สําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
    4.4 สําเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะ
กรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน 
(ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัคร 

www.be.econ.tu.ac.th 
โครงการปริญญาตรี 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(BE)  
02-613 2437-8 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1 และภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดําเนินการดึงคะแนน จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.)  
2. ผู้สมัครที่ใช้คะแนน SAT/TOEFL/IELTS/TU-GET ให้
ดําเนินการอัพโหลดไฟล์คะแนนที่ www.be.econ.tu.ac.th 
ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครจะอัพ
โหลดไฟล์คะแนนได้ ต้องได้สมัครผ่านทางเว็บไชต์ 
tcas.cupt.net และชําระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
**คะแนน SAT ผู้สมัครต้องส่งฉบับจริงให้โครงการผ่าน Code: 
8003 และอัพโหลดใบแสดงคะแนน (Download Report) ที่
พิมพ์จากเว็บไซต์ www.collegeboard.com ผ่าน 
www.be.econ.tu.ac.th 
หมายเหตุ  
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงเอกสาร
วุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ฉบับจริง
พร้อมสําเนาในวันสอบสัมภาษณ์ 
เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง
พบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสีย
ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  
1 ฉบับ 
5. เอกสารคะแนน SAT/TOEFL/ 
IELTS/TU-GET (ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน 1 ฉบับ  
(กรณีผู้สมัครที่ส่งคะแนน SAT มาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Code 
8003) และทางโครงการได้รับเอกสาร
คะแนนเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนําเอกสาร
คะแนน SAT มาแสดง) 
***โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้า
สอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่แสดง
เอกสารดังกล่าวข้างต้นในวันสอบ
สัมภาษณ์ หรือตามเงื่อนไขที่โครงการ
กําหนดข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผล
ให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
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(คน) 
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สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์     

 

 
1. สังคมสงเคราะห์ 
ศาสตรบัณฑิต  

คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

* เดิมศูนย์ลําปาง รับเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

เปลี่ยนเป็นรับจากทั่วประเทศ * 

 

 

 

 

1. ใช้คะแนน GAT 30% 
2. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพ 70% 

ศูนย์รังสิต :   
1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    ห้อง สค.301-สค.303   
    อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มธ. ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 
INTERNET 
    4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้สมัคร 
     4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา 
 
ศูนย์ลําปาง :   
1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00 น. 
 

www.socadmin.tu. 
ac.th  
ศูนย์รังสิต :   
02-696-5504  
ศูนย์ลําปาง :   
054-268703 กด 3 

05012010 
05013030 

1.1 ศูนย์รังสิต 
1.2 ศูนย์ลําปาง 

 

150 
80 
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คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :                 
   ห้อง 3402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5  
   มธ. ศูนย์ลําปาง 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 
INTERNET 
    4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้สมัคร 
     4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา 

05021020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นโยบายสังคมและการ
พัฒนา) (นานาชาติ) 

28 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่
คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา 

   1) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสาย
สามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่
ต่ํากว่า 2.50 หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยในหมวด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาของสกอ. หรือ
การคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้อง
เข้าสอบสัมภาษณ์ และข้อเขียนเรียงความภาษาอังกฤษใน
หัวข้อเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา 
   2. คณะดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษา 
ผลการสอบภาษอังกฤษ หรือผลการสอบที่ 
จัดสอบเองโดยคณะ และเอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose) 

3. วัดความรู้ความเข้าด้านนโยบายสังคมและการพัฒนา 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  09.00-18.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับจริง) 

 

www.spdtu.com 
โทร. 02-613 2534 
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เพิ่มเติม 

วิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
หรือ 

  2) ผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา    
(ม.4–ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือต้องได้
คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคม
ศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3) ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE GCSE หรือ 
IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 วิชา รายวิชาไม่
ซ้ํากัน โดยได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่า C 
ทั้งนี้ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย                   

4) ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีคะแนน
รวมขั้นต่ํา 2,500 คะแนน และต้องสอบผ่าน
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน  

5) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศ
นิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5   
ตามการคํานวณของ NZQA 
2. มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร 

1) IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึ้นไป 
หรือ 
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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) OLD SAT (Writing Part) 400 คะแนน

ขึ้นไป 
5) NEW SAT (Evidence-Based 

Reading and Writing Part) 450 คะแนน 
ขึ้นไป 

 คณะศิลปศาสตร์      
06052010 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(จิตวิทยา) 
35 - มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  
- ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.50 

1. พิจารณาเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
2. พิจารณาคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วยคะแนน
สอบ 5 วิชาดังนี้ 
   2.1 วิชาสังคมศึกษา  ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 40% 
   2.2 วิชาภาษาไทย  ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 60% 
   2.3 วิชาคณิตศาสตร์ 1  ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 30% 
  หรือ วิชาคณิตศาสตร์ 2  ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 35% 
   2.4 วิชาชีววิทยา   ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 35% 
   2.5 วิชาภาษาอังกฤษ  ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 35% 
3. พิจารณาโดยนําคะแนนที่ผู้สมัครสอบได้มาบวกรวมกัน 
ทั้ง 5 วิชา โดยหากผู้สมัครมีผลคะแนนเท่ากันพิจารณาจาก
เกรดเฉลี่ยรวม 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
 *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร
ทุกฉบับ   

06022010 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

20 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  รหัสวิชา 77 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  รหัสวิชา 78 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น     รหัสวิชา 79 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน        รหัสวิชา 80 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ   รหัสวิชา 81 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       รหัสวิชา 82 20% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  |  2 1  
 

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 

    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 

06032010 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ประวัติศาสตร์) 

30 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าต้อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  รหัสวิชา 77 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  รหัสวิชา 78  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น     รหัสวิชา 79  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2   
เลือกสอบวิชาภาษาจีน        รหัสวิชา 80  20% 
 
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องไม่เลือกสอบ รหัสวิชา 81 (ภาษา
อาหรับ) และ รหัสวิชา 82 (ภาษาบาลี ) 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



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

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ  

06102010 4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ปรัชญา)  

18 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  รหัสวิชา 77  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  รหัสวิชา 78   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น     รหัสวิชา 79   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน        รหัสวิชา 80   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ   รหัสวิชา 81   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       รหัสวิชา 82  20% 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 
 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



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

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06042010 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาศาสตร์)  

15 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  รหัสวิชา 77   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  รหัสวิชา 78   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น     รหัสวิชา 79   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน        รหัสวิชา 80   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ   รหัสวิชา 81   20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       รหัสวิชา 82  20% 
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 60% 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 
 
 
 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06072010 6. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)  

65 - จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      50% 
- มีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า 75% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 
 
 
 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06092010 7. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาษาฝรั่งเศส)  

28 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
รวม 6 ภาคการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์  
ไม่ต่ํากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   
6 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ณ วันที่สอบสัมภาษณ์  
ไม่ต่ํากว่า 2.75 สําหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศในช่วง
เวลาหนึ่ง ให้คํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้
ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดง
การไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์ 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ    
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
อย่างแท้จริง และผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ
ศิลปศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับ
ตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ
ไม่สามารถย้ายสาขาวิชาเอกหรือคณะอื่นได้ 

1. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) 25% 
2. คะแนนความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  
(PAT 7.1 รหัสวิชา 77)  25% 
(ผู้ที่สามารถเข้าสอบข้อสอบอัตนัยภาษาฝรั่งเศสและสัมภาษณ์
ต้องได้คะแนนความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  
(PAT 7.1 รหัสวิชา 77) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70) 
3. คะแนนข้อสอบอัตนัยภาษาฝรั่งเศส     25% 
4. วัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  25% 
(ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนสัมภาษณ์  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50) 
หมายเหตุ  
1. ผู้ที่สอบได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ถึงร้อยละ 50 จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคะแนนในส่วนอื่น ๆ 
2. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบทุกวิชารวมกัน
สูงสุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนรวมตามจํานวน 
การรับเข้าศึกษา 28 คน 
3. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
    4 มิถุนายน 2561 
    เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 
   4.7 ใบแสดงผลสอบ PAT  

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ   

 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218   
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06112010 8. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

45 แบ่งเป็นกลุ่มมีพื้น และกลุ่มไม่มีพื้น 
1) กลุ่มมีพื้น หมายถึง 
ก. ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย
หรือ 
ข. ผู้ที่เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ 
ค. ผู้ที่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป 
*ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษา 
**ผู้สมัครต้องนําเอกสารต่อไปนี้มายื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์  
1. ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 
2. ใบแสดงผลสอบ PAT 
3. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
(JLPT)(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

รับนักศึกษา สองกลุ่มดังนี้  
1) กลุ่มมีพื้น จํานวนรับ 30 คน เกณฑ์การคัดเลือก 
- GPAX       20%  
- O-NET      30%  
- GAT         30%  
PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) 20%  
 (คะแนนมากกว่า 75% หรือ 225 คะแนน) 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 
    4.7 ใบแสดงผลสอบ PAT  
    4.8 ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 

  2) กลุ่มไม่มีพื้น หมายถึง 
ก. ไม่ใช่ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับ
มัธยมปลาย หรือ 
ข. ไม่ได้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ 
ค. ไม่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป 
*ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง    
จะถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษา 
**ผู้สมัครต้องนําเอกสารต่อไปนี้มายื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์  
1. ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย 
2. ใบแสดงผลสอบ PAT 
3. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
(JLPT)(ถ้ามี) 
 

2) กลุ่มไม่มีพื้น จํานวนรับ 15 คน เกณฑ์การคัดเลือก 
- GPAX      10%  
- O-NET     30%  
- GAT        50%  
- PAT        10%   
พื้นฐานวิทยาศาสตร์          รหัสวิชา 71 10%   
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา 77 10% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน รหัสวิชา 78 10% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน       รหัสวิชา 80 10% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ  รหัสวิชา 81 10% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี      รหัสวิชา 82 10% 
- นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในกลุ่มไม่มีพื้น ต้องเป็น
นักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน โดยไม่เลือกสอบ 
PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย  
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 
    4.7 ใบแสดงผลสอบ PAT  
    4.8 ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร
ทุกฉบับ 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06142010 9. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาจีน) 

30 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่า ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6)  ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา    
ไม่ต่ํากว่า 3.00 
3. มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป 
หรือ TOCFL ระดับ A1 ขึ้นไป (โดยยื่นเอกสาร 
พร้อมใบสมัคร) 
 

- GPAX       20% 
- O-NET      30% 
- GAT         30% 
PAT 7.4 (ภาษาจีน) 20%  
(โดยกําหนดคะแนนขั้นต่ํา 75% หรือ 225 คะแนนขึ้นไป) 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ 
ทาง Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 
    4.7 ใบแสดงผลสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ 
TOCFL ระดับ A1 ขึ้นไป 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218   
0-2696-5219 
0-2696-5220 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06132010 10. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาเยอรมัน) 

17 1. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
สายภาษาต่างประเทศ เลือกเรียนภาษาเยอรมัน 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา 
(มัธยม 4-6) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ  
2. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ  
3. ผ่านการสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยุโรปใน
ระดับ A2  

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานที่ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.arts.tu.ac.th)  

หากไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ทัน  
สาขาวิชาฯ จะตัดสิทธิการสมัครเข้าศึกษา* 

 

- วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)        50%                       
- วิชาภาษาต่างประเทศ (PAT 7) ภาษาเยอรมัน  
(รหัสวิชา 78)  50% 
โดยไม่มีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมในรอบนี้ 
 
 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 
    4.7 ใบแสดงผลสอบวัดระดับตาม
กรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่าง 
ประเทศของสหภาพยุโรปในระดับ A2 
(หากมี)   

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
ทุกฉบับ 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  |  3 0  
 

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06152010 11. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษารัสเซีย) 

15 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

- GPAX    20% 
- O-NET   30% 
- GAT      30% 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์          รหัสวิชา 71 20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัสวิชา 77  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน รหัสวิชา 78  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น    รหัสวิชา 79  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน       รหัสวิชา 80  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ  รหัสวิชา 81  20% 
ศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี      รหัสวิชา 82 20% 
 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
 ทุกฉบับ 
 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  |  3 1  
 

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06062010 12. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 

28 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 ขึ้นไป  
รวม 6 ภาคการศึกษา 
 

- GPAX 20% 
- O-NET รหัสวิชา 03 (ภาษาอังกฤษ) วิชาเดียว 40% 
- GAT   40% 
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชา 03 (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ
หรือมากกว่า 75% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
 ทุกฉบับ 

 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



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

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06082010 13. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) 

25 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
และต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ํากว่า 2.75 
2. ผู้สมัครที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ม.4-ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา           
ไม่ต่ํากว่า 2.75 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

1. ผลสอบวิชาสามัญ 60% ประกอบด้วย 
   1.1 วิชาภาษาไทย 30% 
   1.2 วิชาสังคมศึกษา 10% 
   1.3 วิชาภาษาอังกฤษ 20% 
2. ผลสอบ GAT (ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/ 
การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา) 10% 
3. ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 30% 
 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 เอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศ (หากมี) 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
 ทุกฉบับ 

 
 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



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

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06122010 14. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภูมิศาสตร์) 

20 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  และต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 
2. ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง 
และไม่มีความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนํา
ใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ด้วย 

- GPAX       20% 
- O-NET      30% 
- GAT         30% 
- PAT 1 (รหัส 71) วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20% 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 08.00-12.00 น.. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
     อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง 
Internet 
    4.2 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อม
สําเนา 
    4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
    4.4 ใบรายงานผลการเรียน พร้อม
สําเนา 
    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) 
    4.6 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่มี
อาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง 
และไม่มีความพิการอื่น ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

   *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสาร 
 ทุกฉบับ 

http://arts.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา  
0-2696-5218  
0-2696-5219 
0-2696-5220 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  |  3 4  
 

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06171020 15. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา) 
 

120 
(แบ่งออกเป็น
โควต้า กทม.
และปริมณฑล 
60 ราย และ
โควต้าภูมิภาค 

60 ราย 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย  
เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาค ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนรับ 120 คน แบ่งออกเป็น โควตา
กรุงเทพและปริมณฑล 60 คน และโควตา
ภูมิภาค 60 คน โดยพิจารณาจากสถานที่ของ
โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
2. จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
คิดเป็น 70% ของคะแนนสอบ  
2. ผลคะแนนทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็น 30% 
ของคะแนนสอบ 
 
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)   ก่อนปี
การศึกษา 2560 หรือ ผลคะแนน O-NET มีอายุเกิน 2 ปี นับ
จากวันสอบ หรือไม่เคยสอบ O-NET โครงการฯ จะจัดสอบ
วิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นการเฉพาะ เพื่อทดแทน
คะแนน 30% 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ท่าพระจันทร์ 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
เอกสารที่ทางราชการออกให้ 

www.seas.arts. 
tu.ac.th 
โทร. 02-613-2672  
02-613-2599 
089-477-5123 

06182020 16. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัสเซียศึกษา) 

100 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการมาแสดงหรือส่งใบสําคัญ
แสดงวุฒิการศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัย
พิจารณา 
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลี่ย 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 

สอบผ่านข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบภาษาอังกฤษ
และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐ
เอกราช)  
 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน 
 

www.russianstudies-
tu.com 
โทร. 0-2696-5663-4 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06161020 17. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อังกฤษ–อเมริกันศึกษา) 
(นานาชาติ)  

100 
 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE,  
IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 6 ภาค 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่ 
    • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ  
GCE “O” level สําหรับผู้ที่สอบภายในปี 2559  
ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละ 
วิชาเกรดไม่ต่ํากว่า C 
   GCE “AS” level ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3  
วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ  
   GCE “A” level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา  
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย  
   GCE “AS” level สามารถนับรวมกับ GCE “A”    
level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละ 
วิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C ในระดับ “AS” และ “A” 
ซ้ํากับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ํากับ 
ระดับ “A” (ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย) 
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ 
GCE “O” level สําหรับผู้ที่สอบภายในปี
2560 ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน 
แต่ละวิชาเกรดไม่ต่ํากว่า C 
   GCE “AS” level ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 
วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํา กว่า C หรือ  

โดยให้น้ําหนักคะแนนดังนี้ 
ข้อเขียน (ความรู้ภาษาอังกฤษและเหตุการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยสอบเป็นภาษาอังกฤษ) 100% 
 
 
 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ท่าพระจันทร์ 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 หลักฐานที่แสดงว่าจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    4.2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
    4.3 บัตรประจําตัวประชาชน 

 

http://bastham 
masat.org/ 
โทร. 0-2613-2618  
0-2613-2625 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

   GCE “A” level ต้องสอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา 
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํา กว่า C 
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้ 
GCE “AS” level จํานวนอย่างน้อย 5 วิชา  
แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า E หรือ  
GCE “A” level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา  
แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า E 
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่าน
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรด 
ไม่ต่ํากว่า 4 
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED  
     GED (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา   
2,250 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5   
รายวิชาไม่ซ้ํากัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนน     
ไม่ต่ํากว่า 410 คะแนน 
     GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา  
580 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 4 รายวิชา  
ไม่ซ้ํากัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ํากว่า  
145 คะแนน 
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศ
นิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตาม
การคํานวณของ NZQA 
   • ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลาย
ไม่ได้คํานวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนําใบ
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

รายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียนและ
หลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.5 ใน
ระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร 
2. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
   • ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.0  
ขึ้นไป หรือ  
   • ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT 
(internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
   • ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  
หรือ   
   • ผลสอบ SAT  

SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 
คะแนนขึ้นไป หรือ 

SAT ระบบใหม่ (Evidence-Based 
Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ 
   • ผลสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผลสอบ O-NET      
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป) วิชาภาษาอังกฤษ  
70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และวิชาสังคม 
อย่างน้อย 50 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

06192020 18. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เชิงธุรกิจ) (นานาชาติ) 

100 1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 6 เทอมไม่ต่ํากว่า 
2.50 หรือเทียบเท่า หรือผลคะแนนอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้  
- ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) 
- ผล GED คะแนนรวม 2,250 
- NEW GED minimum score of 680 (out 
of 800), minimum of 170 for each 
subject 
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ 
- IELTS 6.0 
- TOEFL 61 (ibt)  
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence base 
Reading and Writing 
- TU GET 500 คะแนน ขึ้นไป 

1. สอบข้อเขียน 
- Language Use 
- Reading Comprehension 
- Essay 

2. การวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
* การสอบข้อเขียนและการวัดระดับความสามารถทางภาษา
หรือความรู้เฉพาะด้านด้วยวิธีการสัมภาษณ์  
 

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

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน 
 

 
 

http://tubec.net/ 
โทร. 0-2696-5648  
0-2696-5658 

06201020 19. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(วิเทศคดีศึกษา)  
(อาเซียน - จีน) (นานาชาติ) 

80 1. Academic Requirements 
Applicants must have obtained or 
expect to receive a high school diploma 
or an equivalent from an educational 
institution approved by the International 
Studies (ASEAN-China) (International 
Program). 
2. English Language Requirements 
Applicants must achieve one of the 

Applicants are required to pass two  
rounds of examinations: written and interview.  
Written Examination: 

Part 1: Short Answers 
Part 2: Reading Comprehension  
Part 3: Essay 

Interview Examination 
* การสอบข้อเขียนและการวัดระดับความสามารถทางภาษา
หรือความรู้เฉพาะด้านด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

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

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ท่าพระจันทร์ 

http://tuasean.com 
Tel. 0-2613-2603 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

followings  
- IELTS   6.0 
- TOEFL (IBT) 61 
- TU-GET 500 
- SAT (Critical Reading) 350 คะแนน 
- NEW SAT 400 คะแนน 
Applicants with high diplomas from 
countries where English is an official 
language will be granted with a waiver. 
However, the institution must be 
accredited by the Ministry of Education 
of Thailand. 

 4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน 
    4.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
    4.3 ใบรายงานผลการเรียน ม.6 

 

 
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน     

 

07022020 วารสารศาสตรบัณฑิต 
(สื่อมวลชนศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) 

65 นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า 
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 
2. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ 
วันสมัครสอบ) 
  - OLD SAT (Critical Reading) ไม่ต่ํากว่า 
400 คะแนน 

1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้เบื้องต้นทางวารสารศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. สอบข้อเขียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ 
3. สอบสัมภาษณ์  
**หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องดําเนินการส่งเอกสารประกอบการ
สมัครในวันสอบข้อเขียน หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 
10 เมษายน 2561 มาที่  
“โครงการ B.J.M. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.
ธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 11120”  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    ห้อง JC 213 ชั้น 2 อาคาร 

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

www.bjm.jc.tu.ac.th 
สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ 
http://bjm.jc.tu.ac.t
h/news/view/215-
BJM-Admission-
2018-Written-
Examination-for-
3rd-Round 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

  - NEW SAT (Evidence Based Reading 
and Writing) ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน 
  - TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน สําหรับ 
Paper Based Test (PBT) หรือ 61 คะแนน  
สําหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 
คะแนน สําหรับ Computer-Based Test (CBT) 
  - IELTS กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 6.0 
  - TU-GET กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 500 
นักเรียนสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทยและนักเรียนต่างชาติทุกกรณี 
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากต่างประเทศต้องส่งใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา  
กรณีโรงเรยีนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะ 
ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.5  
2. กรณีผู้สมัครสําเร็จการศึกษาเทียบเท่า       
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้ 

- ผู้ที่ใช้ผลสอบ IGCSE , GCSE หรือ GCE 
‘O’ level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน  
แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C และวุฒิ
ประกาศนียบัตร GCE  ‘AS’ สอบได้ไม่ต่ํากว่า  
3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ GCE 

เอกสารที่จะต้องส่งมีดังนี้ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา 
2. หนังสือแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (กรณีผู้ที่กําลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน) 
ฉบับจริง 
3. กรณีที่ผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ฉบับจริง)  
4. สําเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ออกให้โดย
สถาบันผู้จัดสอบ พร้อมรับรองสําเนา 
**ถ้าผู้สมัครไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวส่งตามกําหนด  
จะถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กําหนดไว้  
การพิจารณาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือกของ
คณะกรรมการ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด** 
 
 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประชาชนกรณีผู้สมัคร

สัญชาติไทย หรือพาสปอร์ตกรณีผู้สมัคร
ชาวต่างชาติ 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
โครงการ BJM 
02-696 6193 
Line ID: 
@bjm_thammasat 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

‘A’ level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้
เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย GCE ‘AS’สามารถนับ
รวมกับ GCE ‘A’ level ได้ สอบได้ไม่ต่ํากว่า  
3 วิชา วิชาในแต่ละระดับ ‘AS’ และ ‘A’ ซ้ํากับ
ระดับอื่นได้ยกเว้นระดับ ‘AS’ ไม่ซ้ํากับ 
ระดับ ‘A’ 
     - ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่าน 
อย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรด 
ไม่ต่ํากว่า 4.00 
     - ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ OLD GED ต้องสอบ
ผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชา 
ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน  
     - ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ NEW GED  ต้องสอบ
ผ่านอย่างต่ํา 4 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชา 
ไม่ต่ํากว่า 160 คะแนน และต้องยื่น Transcript 
ของเกรด 10 และ 11 ประกอบ 
     - ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากประเทศ
นิวซีแลนด์ จะต้องได้ประกาศนียบัตร NCEA 
Level 2 ซึ่งจะต้องได้ 60 เครดิตในระดับ 
Level 2 และ 20 เครดิตในระดับ 1,2 หรือ 3  
3. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันสมัคร
สอบ) 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

  - OLD SAT (Critical Reading) ไม่ต่ํากว่า 400 
คะแนน 
  - New SAT (Evidence Based Reading 
and Writing) ไม่ต่ํากว่า400 คะแนน 
  - TOEFL ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน สําหรับ 
Paper Based Test (PBT) หรือ 61 คะแนน  
สําหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 
คะแนน สําหรับ Computer-Based Test 
(CBT)  
  - IELTS กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 6.0 
  - TU-GET กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 500 

 คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา     

 

08012010 1. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต  
(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

100 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือคาดว่าจะจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค
การศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 
     กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศ ขณะที่กําลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ต้องมีใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษา
แลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสาร

GPAX   =  20%                     
O-NET  =  30%                  
GAT     =  50% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00  น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-10.30  น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :           

อาคารคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
     4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก และ

สําเนารับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

http://socanth.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา 
02-696 5814 
02-696 5821 
02-696 5835 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

หลักฐานการสมัครอื่น ๆ ตามที่กําหนด 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา 
คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 
2559 หรือของปีการศึกษา 2560 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดทั่วไป 
(GAT) 
 

     4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่
สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับ
ของโรงเรียน และสําเนารับรองสําเนา
ถูกต้อง 1 ชุด 

    4.3 ทะเบียนบ้าน และสําเนารับรอง
สําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

     4.4 บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนารับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)  
และสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

08022020 2. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต   
(การวิจัยทางสังคม)  

100 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือคาดว่าจะจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค
การศึกษา (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 
     กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศ ขณะที่กําลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ต้องมีใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษา
แลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัครอื่น ๆ ตามที่กําหนด 
 

GPAX   =  20%                     
O-NET  =  30%                  
GAT     =  50% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 13.30-16.30 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 13.00-14.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :           

อาคารคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
     4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก และ

สําเนารับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
     4.2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่

http://socanth.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา 
02-696 5814 
02-696 5821 

02-696 5835 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา 
คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 
2559 หรือของปีการศึกษา 2560 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดทั่วไป 
(GAT) 

สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับ
ของโรงเรียน และสําเนารับรองสําเนา
ถูกต้อง 1 ชุด 

    4.3 ทะเบียนบ้าน และสําเนารับรอง
สําเนาถูกต้อง  1 ชุด 

     4.4 บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนารับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

    4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)  
และสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

 ศิลปกรรมศาสตร์      
15012010 1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

(การละคอน) 
32 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
โดยสามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 1) หรือ 6 ภาค
การศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 2) 
3. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้า 
ศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หมายเหตุ : กรณีเคยเข้าร่วมโครงการ AFS. 
หรือโครงการอื่น ๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ    

1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85) 20% 
2. ความถนัดทางการละคอน 40% 
3. สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 30%        
4. สอบสัมภาษณ์ 10% 
 
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-09.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
    ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 อาคาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
     มธ. ศูนย์รังสิต 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา) 
    4.2 ใบแจ้งคะแนนความถนัดทั่วไป 
(GAT 85) 

http://fineart.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา 
ศูนย์รังสิต :  
02-696 6248-9 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

จะไม่นําคะแนนระหว่างศึกษานั้นมาใช้คํานวณ
เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
 
 
 

    4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
          4.3.1 ชั้น ม.4-ม.6 (ภาค 1)  
5 ภาคการศึกษา หรือ 
          4.3.2 ชั้น ม.4-ม.6 (ภาค 2)  
6 ภาคการศึกษา 
    4.4 รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
    4.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล        
(*เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน   
ไม่ตรงกัน) 

15022010 2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ศิลปะการออกแบบ 
พัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ/
แฟชั่น) 

40 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ  
2. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
โดยสามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 1) หรือ 6 ภาค
การศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค 2) 
3. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา 
ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี 
 

1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85) 20% 
2. วาดเส้น 35% 
3. องค์ประกอบศิลป์ 35% 
4. สอบสัมภาษณ์ 10% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-09.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :            

ห้องแพทเทิร์น ชั้น 3 อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับ
จริงพร้อมสําเนา) 
    4.2 ใบแจ้งคะแนนความถนัดทั่วไป 
(GAT 85) 

http://fineart.tu.ac.th 
งานบริการการศึกษา 
ศูนย์รังสิต :  
02-696 6248-9 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

หมายเหตุ : กรณีเคยเข้าร่วมโครงการ AFS. 
หรือโครงการอื่น ๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ    
จะไม่นําคะแนนระหว่างศึกษานั้นมาใช้คํานวณ
เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
 
 

    4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น 
มัธยาศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
          4.3.1 ชั้น ม.4-ม.6 (ภาค 1)    
5 ภาคการศึกษา หรือ 
          4.3.2 ชั้น ม.4-ม.6 (ภาค 2)    
6 ภาคการศึกษา 
    4.4  ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี
จากโรงพยาบาลของรัฐ 
    4.5 รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
    4.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล        
(*เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่
ตรงกัน)       

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์  
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

   
 

 

30012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)  

86 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
 
 
 

1. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา  
(1. วิชาความคิดสร้างสรรค์ และ 2. วิชาการใช้วิจารณญาณ) 
และอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่จะรับ 
2. พิจารณาจากผลสัมภาษณ์ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.00-08.45 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
 

www.psds.tu.ac.th 
www.facebook.com/
CD.PSDS/     
โทร.02- 5644440-59 
ต่อ 1321 หรือ  
091-7304964 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะวิชา
ความคิดสร้างสรรค์ 
    4.2 ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
วิชาการใช้วิจารณญาณ 
    4.3 เอกสารแสดงผลการเรียน  
6 ภาคเรียน 
    4.4 บัตรประชาชน 
    4.5 สําเนาบัตรประชาชน 

 วิทยาลัยนวัตกรรม      
23021020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(นวัตกรรมการบริการ) 
(นานาชาติ) 

36 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่า 2.00 
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ 
TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี  
นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน 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 
 

1. GPAX ค่าน้ําหนัก 20%  
2. O-NET ค่าน้ําหนัก 30% (ภาษาอังกฤษ 03 เกณฑ์ขั้นต่ํา   
เท่ากับ 35%) 
3. GAT ค่าน้ําหนัก 50% 
4. คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้ IELTS=6.0, 
TOEFL (PBT=500, CBT=173, IBT=61), TU-GET=500 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
หรือ  
1. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ (General Knowledge for 
Service Innovation) ที่วิทยาลัยฯ จัดสอบ 
2. คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้ IELTS=6.0, 
TOEFL (PBT=500, CBT=173, IBT=61), TU-GET=500 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561  
   เวลา 10.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 09.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    วิทยาลัยนวัตกรรม อาคาร   
    อเนกประสงค์ 3 ชั้น 4    
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
ประกอบด้วย :               

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจน

www.citu.tu.ac.th 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
02-6235055-8 
ต่อ 1101-1107 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

และติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อในใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ผลสอบภาษาต่างประเทศ 
5. วุฒิบัตรการศึกษา 
    5.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ต้องนํา 
         - ระเบียนการแสดงผลการเรียน 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียน
เฉลี่ย (GPAX) 
       - หลักฐานใบประกาศนียบัตร  
(ถ้ามี) 

   5.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนานาชาติ ต้องนํา 
        - เอกสารแสดงระยะเวลาที่
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ยกเว้นหลักสูตรสากลของ 
ประเทศอังกฤษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การ
เทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ
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สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
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รับ 

(คน) 
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สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

และหลักสูตร IB (International 
Baccalaureate) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบ
ความรู้ วุฒิประกาศนียบัตร IB 
        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย 
      - ประกาศนียบัตรและ Transcript 

23011020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการมรดกวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 

65 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ํากว่า 2.00 
2. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม  

1. GPAX   ค่าน้ําหนัก 20%  
2. O-NET  ค่าน้ําหนัก 30%  
3. GAT   ค่าน้ําหนัก 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์  

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 10.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 09.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :        
    วิทยาลัยนวัตกรรม อาคาร     
    อเนกประสงค์ 3 ชั้น 4   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  
ประกอบด้วย :      

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจน
และติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อในใบสมัคร 

www.citu.tu.ac.th 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
02-6235055-8 
ต่อ 1101-1107 
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รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

จํานวน
รับ 

(คน) 
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เพิ่มเติม 

2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. วุฒิบัตรการศึกษา 
4.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ต้องนํา 
         - ระเบียนการแสดงผลการเรียน
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียน
เฉลี่ย (GPAX)  
        - หลักฐานใบประกาศนียบัตร 
(ถ้ามี) 

4.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติ ต้องนํา 
        - เอกสารแสดงระยะเวลาที่
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ยกเว้นหลักสูตรสากลของ 
ประเทศอังกฤษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การ
เทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ
และหลักสูตร IB (International 
Baccalaureate) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบ
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สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 
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เพิ่มเติม 

ความรู้ วุฒิประกาศนียบัตร IB 
      - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย 
        - ประกาศนียบัตรและ 
Transcript  

 วิทยาลัยสหวิทยาการ      
 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ปรัชญา การเมืองและ
เศรษฐศาสตร์)  

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษาไม่ 
ต่ํากว่า 2.50 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT)  
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความ
ถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่ง
ออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมี
คะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 
และผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 
จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทาง
ภาษาต่างประเทศ) 

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบ
ของการคัดเลือก ซึ่งคํานวณจาก  
1. GPAX 20 % 
2. O-NET 30 % 
3. GAT 30 % 
4. PAT 20 % 
*ถ้าโครงการ ฯ เปิดรับนักศึกษาได้ครบ 80 คนในรอบที่ 3 
และ 4 แล้วจะไม่เปิดรับรอบที่ 5* 
 
 

ท่าพระจันทร์ : 
1. วันสอบสัมภาษณ์ :  
    4 มิถุนายน 2561  
     เวลา 09.30 น. 
2. การรายงานตัว :  
   เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  
   วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) 
4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 
    4.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผล    
การเรียนที่แสดงเกรดเฉลี่ยสะสม 
อย่างชัดเจน จํานวน 1 ชุด 
    4.2 สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน จํานวน  
1 ชุด 
    4.3 สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) จํานวน 1 ชุด 

www.ci.tu.ac.th 
โครงการ PPE  
02-613-2842, 2859 

24041020 1.1 ท่าพระจันทร์ 50 
24043030 1.2 ศูนย์ลําปาง 50 
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สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
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** ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน  
2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 
2559 หรือของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

    4.4 สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบ
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 
(PAT) จํานวน 1 ชุด 
ศูนย์ลําปาง : 
1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.00-12.00 น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :      
    อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 
    ห้อง 3314 (ตรวจเอกสาร) 
    ห้อง 3303 (ห้องสอบสัมภาษณ์) 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 วุฒิบัตรการศึกษา ปพ.1  
(สําเนาพร้อมนําตัวจริงมาแสดง) 
    4.2 สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมนํา
ตัวจริงมาแสดง) 
     4.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
(ถ้ามี) 
      4.4 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 วิทยาลัยนานาชาติ  
ปรีดี พนมยงค์ 

     

27011020 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(จีนศึกษา) (นานาชาติ)  

60 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.50 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีของ มธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบข้อเขียน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ วิชาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับจีนศึกษา/อินเดียศึกษา/ไทยศึกษา  
ตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร 
2. สอบสัมภาษณ์ 
3. มีความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า (ไม่เกิน  
2 ปี) ดังนี้   
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน  
หรือ  
- TOEFL Paper-based ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน  
หรือ  
- TOEFL Computer-based ไม่ต่ํากว่า 173 คะแนน  
หรือ  
- TOEFL Internet-based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน  
หรือ  
- IELTS  ไม่ต่ํากว่าระดับ 6.0 
หรือ 
- SAT (Critical Reading) ไม่ต่ํากว่า 350/NEW SAT 400 
หรือ 
- คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ํากว่า 60 คะแนน 
4. เฉพาะผู้สอบเข้าหลักสูตรจีนศึกษา จะต้องมีผลสอบ HSK 
ระดับ 4  
 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 09.00 น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :       

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     ท่าพระจันทร์ 
4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์            
    4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
พร้อมนําบัตรประจําตัวประชาชนตัว
จริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
    4.2 สําเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์การรับเข้าพร้อมนําฉบับจริง
มาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

4.3 สําเนาคะแนนสอบภาษาจีนตาม
เกณฑ์การรับเข้าพร้อมนําฉบับจริงมา
แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (เฉพาะ
หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(จีนศึกษา) (นานาชาติ)) 

www.pbic.tu.ac.th 
02-613 3701-4 

27031020 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(อินเดียศึกษา) (นานาชาติ)  

42 

27041020 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ไทยศึกษา) (นานาชาติ) 

70 


