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สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ 

รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
  

   

 
09182020 
 
09252020 
09282020 
09292020 

 โครงการพิเศษ 
1. คณิตศาสตร์การ
จัดการ (ตรีควบโท) 
2. วิทยาการประกันภัย 
3. คณิตศาสตร์ 
4. สถิติ 
 
 
 
 

 
10 

 
5 
30 
20 
 

 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ยกเว้น
หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ รับผู้สมัครสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายคณิตศาสตร์-
อังกฤษ 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
พิจารณาจาก  5 ข้อต่อไปนี้ 
1. GPAX  ค่าน้ําหนัก  5 % 
2. O-Net ค่าน้ําหนัก 25 % คะแนน O-NET 
รหัสวิชา 01-05 
3. GAT ค่าน้ําหนัก  20 % 
4. PAT 1 ค่าน้ําหนัก  30 % 
5. PAT 2 ค่าน้ําหนัก  20 % 
คะแนน GAT  PAT1  PAT2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันสอบ 

 
สมัครและแนบหลักฐาน
การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 
http:math.sci.tu. 
ac.th 

 
ผู้สมัครสามารถเข้าดู
รายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ 
เว็บไซต์ 
http:math.sci.tu.ac.th 

 
โทร. 02-564-4440-59 
ต่อ 2518, 2119 
โทร. 02-564-4440-59 
ต่อ 2100 ต่อ 419  
มือถือ 089-072-1185 
098-439-2922,  
098-561-8157 

 
 
09222020 

 โครงการปริญญาตรี 
    ภาคพิเศษ  
1. การออกแบบเชิง
นวัตกรรมดิจิทัล 
(นานาชาติ) 
 
 
 
 
 

 
 

28 

 
 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาค
สุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตามระบบการศึกษา
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และยื่นผลสอบ
ดังต่อไปนี้ 
    ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่จํากัดสาย
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอน 2 ภาคต่อปี) หรือ 7 ภาค

 
 
1. พิจารณาผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) โดย
ยื่นพร้อมกับการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สาขาวิชาเอก Animation and VFX  
a) ผลงาน Drawing หรือ Painting ไม่ต่ํากว่า 
10 ชิ้นงาน และ 
b) ผลงานการวาดภาพพร้อมลงสีหรือแรเงาที่
สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้จบภายในภาพเดียว 
จํานวนไม่ต่ํากว่า 5 ชิ้นงาน 

 
 
www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
 

 
 
www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
 

 
 
www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 
ต่อ 2690-91 
มือถือ 086-334-8852 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
3 ภาคต่อปี) ตั้งแต่ 2.50 หรือ 65% ขึ้นไป หรือมี
ผลการเรียนในระดับดี (Good) หรือเทียบเท่า 
หรือ  

ยืนผลคะแนนสอบมาตรฐาน หมวดวิชา
คณิตศาสตร์ ดังนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 20 
คะแนน 
- 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 
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 

สาขาวิชาเอก Game Arts and Design 
a) ผลงานเรียงความวิเคราะห์เกม (Game 
Analysis) และ 
b) ผลงานการเขียนอธิบายการออกแบบเกม 
(Game Design Document) 
และ 
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

09192020 2. เทคโนโลยีดิจิทัล 
แนวสร้างสรรค์ 
(นานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาค
สุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตามระบบการศึกษา
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และยื่นผลสอบ
ดังต่อไปนี้ 
     ยื่นผลคะแนนเฉลี่ยสะสมสายวิทย์-คณิต  
5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอน 2 ภาคต่อปี) หรือ 7 ภาคการศึกษา 
(สําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาคต่อ
ปี) ตั้งแต่ 3.00 หรือ 65% ขึ้นไป หรือมีผลการ
เรียนในระดับดี (Good) หรือเทียบเท่า 
หรือ 
    ยื่ นผลคะแนนสอบมาตรฐาน หมวดวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 
- PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และ PAT 2 
(ความถนัดวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35 คะแนน 
- คะแนน 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 
อย่างน้อย 25 คะแนน 
- SAT I (Mathematics Level I or II) อย่างน้อย 
600 คะแนน หรือ New SAT I (Mathematics) 
อย่างน้อย 620 คะแนน และ SAT II (Physics) 
อย่างน้อย 600 คะแนน  
 
 

1. พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือคะแนน
มาตรฐาน ของผู้สมัครตามที่กําหนด 
2. พิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษ 
3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 

www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
 

www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
 

www.idd-cdt.sci. 
tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 
ต่อ 2690-91 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

- GCE ‘A’ Level or GCE ‘AS’ (Mathematics) 
และ GCE ‘A’ Level or GCE ‘AS’ (Physics) 
อย่างน้อย C  
- GED (Mathematics) and GED (Science) 
อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ 165* คะแนน 
- IB (Higher or Standard Level) 
Mathematics และ Physics อย่างน้อย 4.0  
- NCEA Level 2-3 Mathematics และ Physics 
เกรด A, M หรือ E 
หมายเหตุ *ผลคะแนน GED ระบบใหม่สามารถ
นํามาใช้ยื่นสมัครสอบได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2560 
2. ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 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 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

09262020 3. วิทยาศาสตร์ 
อุตสาหการและ 
การจัดการ (นานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ มี GPAX 6 
ภาคการศึกษา ≥ 2.50 หรือสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือเทียบเท่า  
2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษได้แก่ 
TOEFL Internet Based ≥ 55 หรือ ผลสอบ 
IELTS ≥ 4.5  หรือ TU-GET ≥450 โดยผล
คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 
3. บทความภาษาอังกฤษ (300- 500 คํา) ที่แสดง
ถึงความสนใจในสาขาวิชา (สาขาใดสาขาหนึ่ง)  

 Food Science & technology 

 Applied Chemistry 

 Biotechnology 
4.คะแนน O-NET, SAT, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ 
หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
3. การสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) 
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครสแกนเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด  
บันทึกเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว ขนาดไม่เกิน  
4 เมกะไบต์  ดังนี้  
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา 
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล กรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน
ไม่ตรงกัน 
2. วุฒิการศึกษา   
3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 
ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า  
4. ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
5. บทความภาษาอังกฤษ 
6. คะแนน O-NET, SAT, GAT, PAT, 9 วิชา
สามัญ (หากมี) 
 
 
 
 
 
 

www.reg.tu.ac.th www.isctu.com 
 

www.isctu.com 
โครงการปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหการและการ
จัดการ (นานาชาติ)  
โทร. 099-051-5130 
หรือ 02-564-4440-59  
ต่อ 2681 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์       
 หลักสูตรภาคปกติ       
10012010 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
5 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
1. พิจารณาผลคะแนน PAT1 (ความถนัด
ทางด้านคณิตศาสตร์) และ PAT 2 (ความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์) หรือ PAT 3 (ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์)  มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
35% 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

www.reg.tu.ac.th www.engr.tu.ac.th 
เลือก งานบริการการศึกษา 
 

02-564 3001 -9 ต่อ
3037,3071 หรือ 
3012, 3013 
 

10112010 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

5 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
 

1. พิจารณาผลคะแนน PAT1 (ความถนัด
ทางด้านคณิตศาสตร์) และ PAT 2 (ความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์) หรือ PAT 3 (ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์)  มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
35% 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

www.reg.tu.ac.th www.engr.tu.ac.th 
เลือก งานบริการการศึกษา 
 

02-564 3001 -9 ต่อ
3037,3071 หรือ 
3012, 3013 
 

10072010 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 (วิศวกรรมเคมี) 

10 1. ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.5 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีเกรดในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 2.00 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาจากผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

www.reg.tu.ac.th www.engr.tu.ac.th 
เลือก งานบริการการศึกษา 
 

02-564 3001 -9 ต่อ
3040 หรือ 3012, 
3013 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

  โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) : TU-PINE      
10122010 
 
10132010 
 
10192010 

- วิศวกรรมโยธาและ
การบริหารการก่อสร้าง 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
อุตสาหการ 
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

20 
 

20 
 

10 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
(สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้
รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบ
เทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิ ซึ่งออกโดย
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา 
    ทั้งนี้ กรณีที่ยังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิ 
มหาวิทยาลัยจะอนุโลมผ่อนผันการยื่นหลักฐาน
เทียบวุฒิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
หากพ้นกําหนดนี้จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา) 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.50 และมีเกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เคมี ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 2.00     

1. พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
2. พิจารณาผลคะแนน PAT 1 (ความถนัด
ทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์)และ PAT 3 (ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์) มีคะแนนวิชาละไม่น้อยกว่า 
100 คะแนน 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

www.reg.tu.ac.th www.engr.tu.ac.th         
และ 
www.tupine.engr.tu.ac.th 

www.tupine.engr. 
tu.ac.th 
โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
(TU-PINE) 
0-2564-3001-9  
ต่อ 3234-5, 3250 
 

10222020 - วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วิศวกรรม
เทคโนโลยียานยนต์) 
(ศูนย์พัทยา) 

40 คุณสมบัติทั่วไป 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์-

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่าง

www.reg.tu.ac.th www.engr.tu.ac.th 
 
 

0-3825-9010 ถึง 69 

(ต่อ 3102, 3000) 

Email: 
autopataya@gmail. 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม 
(ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศหรือต่างประเทศต้องยื่นหลักฐานที่
แสดงว่าสําเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ตามเวลาที่โครงการฯกําหนด) 
2. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
5 ภาคการศึกษาและมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า 2.50 

อุตสาหกรรม 
2. สอบสัมภาษณ์ 
 

com , 
autopattaya@engr. 
tu.ac.th  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ       
10002021 
 
10002020 
 
10202020 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สองสถาบัน  : TEP 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  TEPE 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมยานยนต์) 

50 
 

50 
 

30 

คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า ( ผู้ส มัครที่ สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือ
ต่างประเทศต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จ
การศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเวลา
ที่โครงการฯกําหนด) 
คุณสมบัติเฉพาะกําหนดให้เลือกจาก 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. มีผลการเรียนดีและคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
- ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 2 ภาค 
ต่อปี (แบบทวิภาค) ไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 
4.00) หรือ ร้อยละ 75 

พิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1. พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ หรือ  
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชา
คณิ ตศาสตร์  หมวด วิทย าศาสตร์  หมวด
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ หรือ 
3. พิจารณาผลคะแนน Basic Engineering 
and Sciences Examination ซึ่งเป็นข้อเขียน
วิชาเฉพาะที่สอบไว้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 
และสอบสัมภาษณ์ 
 

www.reg.tu.ac.th www.tep.engr.tu.ac.th 
 
 

โครงการ TEP-TEPE  
02-564-3018,  
02-564-3001-9  
ต่อ 3256 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

- ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 7 
ภาคการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 3 ภาค 
ต่อปี (แบบไตรภาค) ไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 
4.00) หรือ ร้อยละ 75 
*ไม่รวมภาคการศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศกรณี
โครงการแลกเปลี่ยน 
- คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในข้อ 2 
หรือ  
2. มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
(ผลสอบมีอายุไม่เกิน2 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 Cขึ้นไป 

 GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 New GED (Mathematics) อย่างน้อย 170 
คะแนน 

 IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ํากว่า 5 

 ACT ไม่ต่ํากว่า 19 
- หมวดวิทยาศาสตร์ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

 PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)  
อย่างน้อย 35% 

 SAT II (Physics หรือ Chemistry )  
อย่างน้อย 600 คะแนน 

 GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ 
Chemistry หรือ Co-Science) เกรดBขึ้นไป 

 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 ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45% 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป 
โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 

 TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-
based) 

 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. พิจารณาผลคะแนน Basic Engineering and 
Sciences Examination ระดับ “ผ่าน” 

 คณะแพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์ 

 
  

   

29012020 1. แพทยศาสตรบัณฑิต       
(ภาคภาษาอังกฤษ) 

3 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์  
(นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561) 
2. คุณวุฒิการศึกษาสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ 

1. การสอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสม
กับวิชาชีพเป็นการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นแพทย์ต่อไป 
 2. ผลการเรียนในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าสําหรับผู้ศึกษา
หลักสูตรนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศ  
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
5. การตรวจสุขภาพ 
 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
โทร. 02-5644440 ต่อ 

4245 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยหรือกําลังศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเท่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 

2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในต่างประเทศหรือกําลังศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศได้รับการ
รับรองให้เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3.คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษโดยส่งผลทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และต้อง
ส่งหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจ
สุขภาพและสอบสัมภาษณ์  

  3.1 IELTS - (The International English 
Language Testing System) ประเภท 
Academic หรือ UKVI ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 หรือ  

  3.2 TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กําหนด 
ดังนี้Computer-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
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
4. ผลความรู้มาตรฐาน 

4.1  ผู้สมัครจากข้อ 2.1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ํากว่า 2.50 (ถ้าสําเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4.2 ผู้สมัครจากข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้
แสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
           4.2.1 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 

      4.2.2 ผลการสอบ International 
Baccalaureate (IB) Standard Level หรือ
Predicted IB Score มีวิชา Chemistry, Biology 
และ Physics ใน group IV หรือ Mathematics 
ใน group V หรือ 

      4.2.3 ผลการสอบ SAT II วิชา 
Chemistry, Biology และ Mathematics หรือ 
Physics หรือ 

      4.2.4 ผลการทดสอบหมวดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อื่นใดในต่างประเทศ
ระดับสูงสุดของประเทศนั้นที่เทียบเท่าการศึกษา
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจชองกรรมการสอบคัดเลือก 
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
GED  

 คณะสหเวชศาสตร์       
12012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย์) 
5 
 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2. ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH 
D 15hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มี 
เส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้นที่ถือว่า 
เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตา 
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
3. ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือ 
ทั้งสองข้าง 

1. GAT-40%     
2. PAT-2 60%  
3.  สอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์  ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ใบแจ้งผลคะแนน GAT, PAT-2 
3. ไฟล์ที่ 3 สําเนาบัตรประชาชน 
 

www.reg.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th 
 

www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213  ต่อ 
7216 

12022010 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด) 

5 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1. GAT-40%     
2. PAT-2 60%  
3.  สอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์  ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ใบแจ้งผลคะแนน GAT, PAT-2 
3. ไฟล์ที่ 3 สําเนาบัตรประชาชน 

www.reg.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213  ต่อ  
7232 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

12062020 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การฝึกสอนกีฬา) 

103 
 

1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  
สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาใน 
สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหรือสาขาวิชาการ 
ฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้น
ไปทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป 
รวมถึงระดับกีฬาอาชีพและ/หรือการสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) 300 คะแนน 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
3. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือก
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 
ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ในรูปแบบ pdf ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ใบแจ้งผลคะแนน GAT 
3. ไฟล์ที่ 3 สําเนาบัตรประชาชน 
4. ไฟล์ที่ 4 Portfolio ผลงานทางด้านกีฬาใน
ระดับชาติขึ้นไป ทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยมีเอกสาร
รับรอง เช่น ประกาศนียบัตร รางวัล รูปถ่าย
ผลงานเชิงประจักษ์หรือหลักฐานอื่นๆ  
ที่สามารถยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน 
และ 
ให้ผู้สมัครนําส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ที่  
งานวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ 
99 หมู่18 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12121 (กรุณาระบุสาขาที่
สมัครไว้ที่มุมด้านขวา) 

www.reg.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213  ต่อ 
7264 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

12052020 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการกีฬา) 

62 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  
สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาใน 
สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหรือสาขาวิชาการ 
ฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้น
ไปทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป 
รวมถึงระดับกีฬาอาชีพและ/หรือการสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) 300 คะแนน 
- ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา (150 คะแนน) 
- ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(150 คะแนน) 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
3. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือก
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน  
4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ในรูปแบบ 
pdf ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 
2. ไฟล์ที่ 2 ใบแจ้งผลคะแนน GAT 
3. ไฟล์ที่ 3 สําเนาบัตรประชาชน 
4. ไฟล์ที่ 4 Portfolio ผลงานทางด้านกีฬาใน
ระดับชาติขึ้นไป ทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยมีเอกสาร
รับรอง เช่น ประกาศนียบัตร รางวัล รูปถ่าย
ผลงานเชิงประจักษ์หรือหลักฐานอื่นๆ  
ที่สามารถยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน 
และ 

www.reg.tu.ac.th www.allied.tu.ac.th 
 

www.allied.tu.ac.th 
งานวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร์ 
02-986-9213  ต่อ 
7264 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ให้ผู้สมัครนําส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ที่  
งานวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ 
99 หมู่18 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12121 (กรุณาระบุสาขาที่
สมัครไว้ที่มุมด้านขวา) 

 คณะพยาบาลศาสตร์       
14012020 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(นานาชาติ) 
47 

 
ผู้สําเร็จการศึกษาในประเทศไทย 
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญแผนการศึกษา 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าชั้นปีที่ 
12 (Grade 12)  
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร  
    2.1 ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่
มหาวิทยาลัยกําหนดคือ TOEFL Paper-based= 
500; TOEFL Computer-based = 173; TOEFL 
Internet-based= 61; TU-GET = 500; IELTS 
=6.0  
    2.2 ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ แบบมีเงื่อนไขคือ TOEFL Paper-
based= 400; TOEFL Computer-based = 97; 
TOEFL Internet-based= 32; TU-GET = 400; 
IELTS =4.5  หรือ 
    2.3  มีผลคะแนนสอบ O – NET  
ภาษาอังกฤษ  50  คะแนนขึ้นไป   

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ www.reg.tu.ac.th 1. ดูรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์ และพิมพ์เอกสาร
การตรวจร่างกาย ที่  
www.nurse.tu.ac.th 
2. ให้ผู้สมัครนําเอกสารที่ระบุ
ในคุณสมบัติเฉพาะ มาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

www.nurse.tu.ac.th 
งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
02-9869213 ต่อ 
7323,7397 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญแผนการศึกษา 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าชั้นปีที่ 
12 (Grade 12)  
2. ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษตามที่คณะฯ 
กําหนด (สอบวัดความพร้อมในการเรียนพยาบาล) 
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร     
     3.1 ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่
มหาวิทยาลัยกําหนดคือ TOEFL Paper-based= 
500; TOEFL Computer-based = 173; TOEFL 
Internet-based= 61; TU-GET = 500; IELTS 
=6.0      
     3.2 ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ แบบมีเงื่อนไขคือ TOEFL Paper-
based= 400; TOEFL Computer-based = 97; 
TOEFL Internet-based= 32; TU-GET = 400; 
IELTS =4.5 
4.  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (Official 
Language) ให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

 
  

   

16012020 1. การผังเมืองบัณฑิต 1 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6  รวม 6 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ํากว่า  2.75 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจ เฉพาะที่จะเข้าศึกษา
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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% 
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครต้องอัพโหลดใบแสดงผลการเรียน  
ขนาดไม่เกิน 4 เมกะไบต์ ในระบบรับสมัคร  

www.reg.tu.ac.th www.tds.tu.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง  
มธ.ศูนย์รังสิต 
02-9869606, 02-9869030 
ต่อ 3014, 3016 

www.tds.tu.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 
มธ.ศูนย์รังสิต 
02-9869606,  
02-9869030 ต่อ 
3014, 3016 

16052020 2. ภูมิสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

1 

16022020 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรมเพื่อการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

1 

16062020 4. การออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

50 1.  ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ สําเร็จการศึกษา
ระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้อง 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 รวม 6 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50  
2. สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ หรือ ด้วยระบบ
การศึกษาจากต่างประเทศ 
 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตาม 
เกณฑ์ที่โครงการฯ กําหนด  
2. ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ 
TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่า (โดยยื่นก่อน 
สอบสัมภาษณ์ และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับ
ถึงวันยื่นผลสอบ)  
3.  สอบสัมภาษณ์  เ ป็นภาษาอั งกฤษและ
พิจารณาแฟ้มผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร
หรือ รางวัลการประกวดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

www.reg.tu.ac.th www.uddi.tds.tu.ac.th โครงการหลักสูตรการ
ออกแบบพัฒนาชุมชน
เมือง (นานาชาติ) 
02-986-9605-6   
ต่อ 6110, 6111 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเกรด 12 
ในประเทศนั้น หรือ 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาเกรด 12 แล้วจากประเทศ
นั้น หรือ 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่เทียบเท่า เกรด 12 จาก
ประเทศนั้น 
ผลการศึกษา 
- กรณีเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาเกรด 12 แล้ว ต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 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 และ ต้องมีผลสอบ SAT หรือ
เทียบเท่า  โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ํากว่า 
450 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ํากว่า 350 
คะแนน  
- กรณีเป็นผู้จบการศึกษาเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของประเทศอังกฤษ ต้องได้รับ 
ประกาศนียบัตร IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE 
‘O’ Level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 5 วิชา ไม่ซ้ํากัน แต่

4. การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของ 
คณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือ
เป็นที่สิ้นสุด  
เอกสารประกอบการสมัคร  
อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ 
ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์  ดังนี้  
1. ไฟล์ที่ 1 ใบแสดงผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการเรียน 
หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ สําเร็จการศึกษา
ระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียน
นานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง ต้องมี ผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 
หรือ หลักฐานการจบการศึกษาตามเกณฑ์การ
เทียบ ความรู้วุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ไว้ (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 
2. ไฟล์ที่ 2 ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  
3. ไฟล์ที่ 3 ผลคะแนนสอบ SAT หรือคะแนน
ม า ต ร ฐ า น อื่ น ๆ  ที่ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น วิ ช า
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าเกรด B หรือ Achieved 
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ) 
4. ไฟล์ที่ 4 Portfolio งานด้านศิลปะและการ-
ออกแบบ หรือ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่เคยเข้า
ร่วม (ถ้ามี)  
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เพิ่มเติม 

ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C สําหรับ
ประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 
วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C สําหรับ
ประกาศนียบัตร GCE ‘A’ Level สอบได้ไม่ต่ํา
กว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C  และ 
ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าเกรด C  
- กรณีเป็นผู้จบการศึกษาเทียบเท่าตามหลักสูตร
การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA) ต้อง
ได้รับ ประกาศนียบัตร NCEA และ ใบแสดงผล
การสอบ (Record of Achievement) และ
หนังสือรับรองระดับ จํานวนวิชา และจํานวน
หน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก NZQA จํานวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิต  และ ต้องมีคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่าเกรด B หรือ Achieved  
- หมายเหตุ คะแนนเทียบเท่า SAT Math ได้แก่ 
คะแนน International Baccalaureate  (Math) 
ไม่ต่ํากว่าเกรด 4 หรือ คะแนนวิชา CU-AAT ใน
ส่วนของ Math ที่ไม่ต่ํากว่า 450 หรือ คะแนน 
SMART 1 ในส่วนของ Math ไม่ต่ํากว่า 40 
คะแนน   
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบ
เข้าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 
คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based ไม่
ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือสําหรับ Computer-
based ไม่ต่ํากว่า 173 คะแนน หรือ สําหรับ 
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Internet-based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน หรือได้
คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 6 
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 3 แต่มีผลการ
เรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไขโดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 
400 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based 
ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน หรือสําหรับ Computer-
based ไม่ต่ํากว่า 97 คะแนน หรือ สําหรับ 
Internet-based ไม่ต่ํากว่า 32 คะแนน หรือได้
คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 4.5 
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3. และ
ข้อ 4. ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นผลสอบ และ
นํามายื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ 
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16072020 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
การจัดการออกแบบ 
ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

30 สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิกา 
รับรอง หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เทอมสุดท้ายหรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 

1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป  
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาค
การศึกษา) หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

www.reg.tu.ac.th www.tds.tu.ac.th/dbtm www.tds.tu.ac.th/ 
dbtm 
โครงการหลักสูตรการ
จัดการออกแบบ ธุรกิจ 
และเทคโนโลยี 
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ระดับเกรด 12 ในเทอมสุดท้าย และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 

รวม 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 
ภาคการศึกษา) 
• ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) 
- 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) ต้องมีผล
คะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99  
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาค
การศึกษา) หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวม 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียน
ที่มี 3 ภาคการศึกษา) 
 
 

(ภาษาอังกฤษ) 
02-986-9605-6   
ต่อ 4026, 4030 
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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 40คะแนน 
      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 (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) 
- 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) ต้องมีผล
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คะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 45 คะแนน 
***ให้ผู้สมัครส่งสําเนาเอกสารประกอบการ

รับสมัคร*** 
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561โดยสแกน
เอกสารส่งไฟล์มาที่ อีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th หรือ นําส่งด้วยตนเองที่
โครงการฯ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 

** เอกสารประกอบการรับสมัคร ** 
1. ใบแสดงผลการเรียน (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด) 
3. คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ใช้ในกรณีเกรดไม่ถึง 
3.00 (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์       
  ศูนย์ลําปาง       
17063010 
 
 
17073010 
 
17053010 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยชุมชน) 

5 
 
 
5 
 
5 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ
เทียบเท่า ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เท่านั้น และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น 
ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

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

1. คะแนนสอบ GAT (รหัส 85)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 20 

2. คะแนนสอบ PAT (รหัส 72)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 30 

3. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20 
4. คะแนนทดสอบกลาง สทศ. O-NET  
  ร้อยละ 30 

www.reg.tu.ac.th http://fph.tu.ac.th 
หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 054-237-999 ต่อ 
5601 
  

http://fph.tu.ac.th 
งานการนักศึกษา  
ศูนย์ลําปาง 
054-237-999 ต่อ 
5601 
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3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคม
รังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 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 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสาม
มิติได้ 

4.2 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้   

5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา 
ผิด หรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบฯเพื่อสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

 
  

   

 
 
22012020 
 
 
 
 
 
 
 
 
22022020 
 
 
 
 
 
22032020 
 
 
 
22042020 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 
1. กลุ่มวิศวกรรมทั่วไป  
มี 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1.1 วิศวกรรมเคมี 
 1.2 วิศวกรรมเครื่องกล 
 1.3 วิศวกรรมโยธา 
 1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 1.5 วิศวกรรมอุตสา
หการและระบบ 
โลจิสติกส์  
2. กลุ่มวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  
มี 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
2.1 วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
3. กลุ่มเทคโนโลยี  
มี 1 สาขาวิชา ดังนี้  
 3.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. กลุ่มการจัดการ  
มี 2 สาขาวิชา ดังนี้  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  100 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สําหรับ
ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์) และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คํานวณ 
(สําหรับผู้สมัครสาขาอื่นๆ) หรือเทียบเท่าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่าง
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 
หมายเหตุ ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความ
จํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่จะถือว่าเป็นโมฆะ 
นักศึกษาจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปี
การศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของ
สาขาที่ได้เลือกไว้ นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนสาขา
สามารถทําได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการ
เลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกันกับที่นักศึกษาได้
เลือกไว้เมื่อแรกเข้าสมัครเป็นนักศึกษาของ 
สถาบันฯ 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1 ข้อ 
1.มีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า 
1.1 ผู้สมัครหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) ต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนน
ขั้นต่ําผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการ หรือ 
1.2 ผู้สมัครหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.)  ต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ที่
มีคะแนนขั้นต่ําผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการ หรือ 
2. มีคะแนน GAT/PAT ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา* 
หรือ 
3. มีคะแนน 9 วิชาสามัญ ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา* 
หรือ 
4. มีวุฒิ GED และมีคะแนน  Mathematical 
Reasoning ไม่ต่ํากว่า 160 จาก 200 หรือ
เทียบเท่า หรือ 

http://admissions.siit.
tu.ac.th/siit/ 

https://www.siit.tu.ac.th www.siit.tu.ac.th 
02-9869009 ต่อ 1002-
1006 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

 4.1 เทคโนโลยีการ
จัดการ  
 4.2 การจัดการ
วิศวกรรม 
 
 

  
 
 
 
 
 

5. มีคะแนนมาตรฐานสากล ได้แก่ SATI, SATII, 
IGCSE “O”และ “AS” หรือ “A” Level, IB, 
ACT, 6th Form, NCEA, BHSEC ที่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ํา*  
และการสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ) 
* ตรวจสอบเกณฑ์ขั้นต่ําได้ที่ 
https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/
file/Admission%20Criteria%20for%20We
bsite.pdf 

   

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

 
  

   

29032020 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีหัวใจและ 
ทรวงอก) (นานาชาติ) 

5 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561  หมายเหตุ ทั้งนี้
หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษา
แล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่า
เป็นโมฆะ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

1. ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สัมภาษณ์เฉพาะ 
3. การตรวจร่างกาย 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440 ต่อ 4245  
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงวันที่
สมัครไม่ต่ํากว่า 2.5 ไม่มี F ในวิชาเคมี ชีวิทยา
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
6. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  

6.1) TOEFL (ITP,PBT 500, CBT 173, 

IBT 61 หรือ 

6.2) IELES  6.0 (Band) หรือ  

6.3) TU-GET  500 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 6 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 

(ITP,PBT 400, CBT  97, IBT  32 หรือ 

IELES  4.5 (Band) หรือ TU-GET  400 และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น
มัธยมปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

29042020 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมทางคลินิก) 
(นานาชาติ)  
(เดิม วิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคโนโลยีทาง
คลินิก) (นานาชาติ)) 

5 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561  หมายเหตุ ทั้งนี้
หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษา
แล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือ
ว่าเป็นโมฆะ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงวันที่
สมัครไม่ต่ํากว่า 2.5 ไม่มี F ในวิชาเคมี ชีวิทยา
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
6. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  

1. ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สัมภาษณ์เฉพาะ 
3. การตรวจร่างกาย 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440 ต่อ 4245  
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

6.1) TOEFL (ITP,PBT 500, CBT 173, 

IBT 61 หรือ 

6.2) IELES  6.0 (Band) หรือ  

6.3) TU-GET  500 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 6 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 

(ITP,PBT 400, CBT  97, IBT  32 หรือ 

IELES  4.5 (Band) หรือ TU-GET  400 และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น
มัธยมปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 

29052020 3. การแพทย์แผนจีน
บัณฑิต (นานาชาติ) 

5 1. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษาปีการศึกษา 2561 ) และต้องไม่เป็น
สัญชาติจีน 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561  

หมายเหตุ ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้ง
ความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียน

1. ผลการเรียนตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สัมภาษณ์เฉพาะ 
3. การตรวจร่างกาย 
    

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
 

www.cicm.tu.ac.th 
02-5644440 ต่อ 4245  
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

นักศึกษาใหม่จะถือว่าเป็นโมฆะ 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงวันที่
สมัครไม่ต่ํากว่า 2.5 ไม่มี F ในวิชาเคมี ชีวิทยา
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา
ผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
7. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  

7.1) TOEFL (ITP,PBT 500, CBT 173, 

IBT 61 หรือ 

7.2) IELES  6.0 (Band) หรือ  

7.3) TU-GET  500 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 7 แต่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL 

(ITP,PBT 400, CBT  97, IBT  32 หรือ 

IELES  4.5 (Band) หรือ TU-GET  400 และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น
มัธยมปลายไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 

 


