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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน   

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

โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี    
ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลําปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์  

โดยเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   

2. รหัส คณะ/หลักสตูรที่รับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามคณะ/หลักสูตร ดังนี้     

รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
00502012101 หลักสตูรบัญชีบัณฑิต  5 

00502022101 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 

00502031101 หลักสตูรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสตูรควบตรี โท)            
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

5 

00502041101 หลักสตูรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสตูรควบตรี โท) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

5 

คณะรัฐศาสตร์ 
00503012101 หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง   5 

00503022101 หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ          5 

00503032101 หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ                  5 

00503041201 หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) *       

5 

 คณะเศรษฐศาสตร์  
00504012101 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  40 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
00505012101 หลักสตูรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  20 

00505023101 หลักสตูรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)        10 

 คณะศิลปศาสตร์   
00506182201 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัสเซียศึกษา * 20 
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รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
00509012101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          10 

00509032101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ         5 

00509042101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์         5 

00509122101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์         5 

00509102101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี         10 

00509052101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         3 

00509082101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  10 

00509092101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  15 

00509112101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  10 

00509142101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  10 

00509152101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 10 

00509182101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทรอนิกส ์ 10 

00509172101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ 5 

00509162101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ  10 

00509312101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร  10 

00509272201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  * 15 

00509292201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ* 5 

00509282201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์* 10 

00509202201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลกัสูตรตรีควบโท) *  5 

00509322101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ * 5 

00509133101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง) 10 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
00510104201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์: V-TECH  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) 
20 

00510122201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 110 

00510132201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *  55 

00510114201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 20 

00510072201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสรา้ง : EBM  * 25 

00510082201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ : iPEN-iEE  * 25 

00510092201 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์: Soft-en  * 25 

 คณะสหเวชศาสตร์   
00512012101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์         10 

00512022101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 5 

00512032101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 25 

00512082201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค * 
 

5 
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รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

00512042201 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการกีฬา *  150 

00512052201 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา *  100 

 คณะพยาบาลศาสตร์   
00514042301 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต             15 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์   
00515012101 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน    5 

00515022101 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์ วิชาเอกสิ่งทอ   2 

00515032101 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์ วิชาเอกแฟช่ัน   2 

00515043101 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง) 20 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   
00516012101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  * 10 

00516032101 หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  * 5 

00516052101 หลักสตูรภมูิสถาปัตยกรรมบัณฑิต * 7 

00516022101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  * 5 

00516072201 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 

30 

 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์   
00519012101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้          20 

 วิทยาลัยนวัตกรรม    
00523011101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์               

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) * 
40 

00523031101 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล   
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) * 

10 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  
00524013101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)         10 

00524021101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) *  

5 

00524023101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง) * 

5 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์    
00530012101 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ * 30 

 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์    
00529052101 หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *             29 

00529042101 หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรทวิภาษา) * 17 

รวม 1,150 
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หมายเหตุ :   
  1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ 
  2. สําหรับคณะท่ีไม่ได้ระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิตท้ังหมด 
ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรก 
และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง 
  3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ดูคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัครฯ 
ของท้ัง 2 หลักสูตร ท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.cicm.tu.ac.th 
เท่าน้ัน  

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
 1) เป็นผู้ท่ียึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2) เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
 4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
 5) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได้รับปริญญา  
 6) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 7) ไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

4.   คุณสมบัติเฉพาะ  ของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  

5.   วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี     

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6.  ข้อกําหนดสําหรับผู้สมัคร   
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีต้องการสมัครอย่างละเอียด และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนท่ีกําหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบ TCAS 62 สําหรับผู้สมัคร ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) ผู้สมัครแต่ละคนมี 1 สิทธ์ิ ในการเข้าศึกษา แต่สามารถสละสิทธ์ิท่ียืนยันไปแล้วเพ่ือสมัครคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิ           
ในรอบต่อไปอีกได้ 1 ครั้ง (ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาได้สูงสุด 2 ครั้ง) โดยต้องสละสิทธ์ิสาขาวิชาท่ีได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาไปแล้วในระบบ            
ก่อน ทําการคัดเลือกในรอบถัดไปได้ 
 2) ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 โดย Log in ด้วย username = รหัส
ประจําตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซ่ึงใช้อีเมล์ในการยืนยันตัวตนสําหรับการตั้งรหัสผ่านครั้งแรก ท้ังน้ี 
สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตลอดเวลา กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ระบบจะสร้าง username จํานวน 13 หลักให้ ท่ี mytcas.com    
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 3) เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของตนเองท่ีระบบได้มาจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง 
 4) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งเจ้าของข้อมูล
ให้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด ได้แก่  

 ข้อมูลพ้ืนฐานของตนเอง และคะแนน GPAX / คะแนนกลุ่มสาระวิชา ให้แจ้งโรงเรียน หรือวิทยาลัยต้นสังกัด
ติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ  

   คะแนน O-NET V-NET GATPAT 9 วิชาสามัญ ให้ติดต่อ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  (สทศ.)  

 5) ผู้สมัครท่ีเข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จํานวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียน
เทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนต่างประเทศแล้วให้สําเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ท่ีโรงเรียนคํานวณเมื่อสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ ท้ังน้ี ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนท่ีต่างประเทศ 
(Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให้กับสถาบัน/คณะท่ีรับเข้าศึกษาด้วย 
 6) ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าต้องการสมัคร
คัดเลือกในรอบท่ี 4 ให้ดําเนินการ upload เอกสารต่างๆ เพ่ือเทียบวุฒิตามประกาศของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562  

7)  วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล์ และ เบอร์มือถือ (ผ่านระบบ One Time Password, 
OTP)  สําหรับ  

 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล์ และเบอร์มือถือ) 
 การยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีได้รับการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา             

ท่ีต้องการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว 

 8) ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีได้ดําเนินการในข้ันตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดําเนินการเรียบร้อย
ตาม ท่ีต้องการ ท้ังน้ี ระบบจะอีเมล์แจ้งผลการดําเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 
 9) การสมัครในรอบท่ี 1 Portfolio ให้สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดรับของสาขาวิชาน้ันๆ (รายละเอียดตาม
ประกาศการรับสมัคร) 
 10) ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาท่ีสนใจสมัครคัดเลือกได้ภายในช่วงระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ 
(จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันปิดรับสมัคร)   

7.  การรับสมัคร   
  เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตามคู่มือระบบ TCAS 62 สําหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตนเองท่ีระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของ
ตนเองท่ีได้ดําเนินการในข้ันตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดําเนินการเรียบร้อยตามท่ีต้องการแล้ว ให้ดําเนินการตามระบบรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี   

 1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th  วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2561  

 เปิดระบบรับสมัครวันท่ี 1  ธันวาคม 2561   เวลา  09.00 น.   

 ปิดระบบรับสมัครวันท่ี 15  ธันวาคม 2561   เวลา  24.00 น.  
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 2) ชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส วันท่ี 1-16 

ธันวาคม 2561 ตามเวลาทําการของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
 3) ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง โดยยื่นคําร้องขอตรวจสอบสิทธ์ิ วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2561 

 

ข้ันตอนการรับสมัคร   
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมคัรฯ น้ี (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลตา่งๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียด 

เพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนท่ี 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัคร

เป็นเพียงข้ันตอนส่วนหน่ึงเพ่ือเข้าสมัคร เท่าน้ัน) 
ขั้นตอนท่ี 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกโครงการ คณะ/หลักสูตรท่ีต้องการสมัคร จากน้ันเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และ/

หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 
ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบข้อมูลท่ีสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไข 

ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ หรือก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครท่ี
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

4) ผู้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัคร  
ผ่านระบบ Teller Payment เท่าน้ัน ท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ตามวันท่ีท่ีกําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครท่ีกําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด 
มิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ตามวันท่ีท่ีกําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 

ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอรวิ์สรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว จะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชําระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงิน 
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูล
ในใบแจ้งการชําระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง)   

 

 หมายเหตุ :   
 1. การเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตรท่ีสมัครภายหลังจากท่ีได้มีการชําระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิกการ
สมัครดังกล่าวตามประกาศน้ี ผู้สมัครจะต้องดําเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้
ดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครใหม่ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/
หลักสูตรในฐานข้อมูลคร้ังสุดท้ายท่ีได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือท่ีได้มีการชําระเงินเป็นสําคัญ  
 2. กรณีมีการนําใบสมัครท่ีทําการยกเลิกในระบบแล้วไปชําระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ท้ังสิ้น * เพราะข้อมูล
การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนําข้อมูลใบสมัครท่ีถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือ 
จัดสถานท่ีสอบให้แต่อย่างใด ดังน้ัน ก่อนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับท่ีถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกทํารายการยกเลิกไปแล้ว  
 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ 
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th  
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 ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download แบบฟอร์ม
จาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการช าระเงิน ส่งมาภายในวันที่ 17-19 
ธันวาคม 2561 ทาง E-mail: admissions_tu@reg.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1633-1639 หาก
พ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้องออนไลน์
ผ่าน อินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-
4440-79 ต่อ 1633-1639  

*** ตรวจสอบจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ไดท่ี้ www.reg.tu.ac.th. *** 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 

หลักสูตร อัตราค่าสมัคร 

  หลักสูตรภาษาไทย     200 บาทต่อสาขา 
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)  คณะรัฐศาสตร์  

 
800 บาทต่อสาขา 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสองสถาบัน  : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร ์          1,000 บาทต่อสาขา 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาทต่อสาขา 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาทต่อสาขา 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1,000 บาทต่อสาขา 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

อนึ่ง หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 
อัตราค่าสมัครเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครของทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ดูรายละเอียดที่  www.cicm.tu.ac.th 

9.  การสอบสัมภาษณ ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th 

 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 7-13 มกราคม 2562  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศแต่ละคณะ  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ mytcas.com, 
www.reg.tu.ac.th  

10.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  

 การยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ mytcas.com    

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ท่ียืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่www.reg.tu.ac.th 
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS 
หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์)  
จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้ 
แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้  

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปกีารศึกษา 2562 
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  

กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานท่ี 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
เท่านั้น             

วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2561 

 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น. 

www.reg.tu.ac.th  
หรือ www.cicm.tu.ac.th สําหรบั 
ผู้สมคัรท่ีต้องการสมัครในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร
ทวิภาษา)  

ชําระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ Teller payment หรอื เคาน์เตอรเ์ซอร์วิส  

วันท่ี 1-16 ธันวาคม 2561 
(ปิดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคารหรือ  
เคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส   

ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร 3 วัน หลังจากวันท่ีชําระเงินค่าสมัคร 
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร  
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

www.reg.tu.ac.th 
  

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ 
กรณีไม่ถูกต้อง ย่ืนคําร้องขอตรวจสอบสิทธิ ์

วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2561 
 

 www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561  www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันท่ี 7-13 มกราคม 2562 
(ตามท่ีคณะ/สถาบัน กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัคร) 

สถานท่ีสอบสมัภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบ พร้อมการประกาศรายช่ือ  
ผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันท่ี 28 มกราคม 2562 mytcas.com หรือ 
www.reg.tu.ac.th 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing house) ของ ทปอ. 

วันท่ี 30-31 มกราคม 2562 mytcas.com                 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
(ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 mytcas.com หรือ 
www.reg.tu.ac.th 

ประกาศปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

 การจัดระดับพ้ืนฐานความรูภ้าษาต่างประเทศ 

 การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม ่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2562  
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

รหัสสาขา 00502012101 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวนรับ  5  คน 
รหัสสาขา 00502022101 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนรับ  5  คน 

รหัสสาขา 00502031101 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ  
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

จํานวนรับ  5  คน 

รหัสสาขา 00502041101 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ 
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์) 

จํานวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
 3. Portfolio ประวัติ และรางวัลจากการแข่งขันทางด้านบริหารธุรกิจ ท่ีจัดโดยองค์กรระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ เท่าน้ัน 
 4. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมในการเข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้กําลังศึกษาหรือผู้ท่ีสาํเรจ็การศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านบริหารธุรกิจ ท่ีจัดโดยองค์กรระดับชาติ* หรือระดับนานาชาติ**  
3. ผ่านการสอบสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการ 
4. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
* องค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดบักรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน  (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
            ** องค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซ่ึงมีท่ีตั้งสํานักงานอยู่ในต่างประเทศหรือมีสาํนักงานสาขา 
ตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ กรณีท่ีหน่วยงานในประเทศเป็นเจ้าภาพจะนับได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลประกอบด้วยศาสตราจารยห์รือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ัน มผีลงานเป็นท่ียอมรับ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้พิจารณารางวัล 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 

ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือรวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้ว 
2. หลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านบริหารธุรกิจ ท่ีจัดโดยองค์กรระดับชาติ หรือระดบันานาชาติ 
3. สําเนาบัตรประชาชน 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบ 

รับสมัคร  
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.tbs.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.tbs.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี        มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-5730     มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2191  
 www.tbs.tu.ac.th 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561)                       รอบท่ี 1 PORTFOLIO | 3  

คณะรัฐศาสตร์ 

รหัสสาขา 00503012101 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง   จํานวนรับ  5  คน 
รหัสสาขา 00503022101 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ          จํานวนรับ  5  คน 

รหัสสาขา 00503032101 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ                  จํานวนรับ  5  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.75   
           3. Portfolio : รางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตรร์ะดับประเทศหรือนานาชาติ หรือตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร ์
ระดับนานาชาติ หรือตัวแทนโรงเรยีนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตรร์ะดับประเทศ หรือผู้นํากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ชุมชนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับพ้ืนท่ี 
           4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบต้องไมเ่กิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ TOFEL (Internet 
Based Test) ไมต่่ํากว่า 46 คะแนน IELTS 5.0 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่าํกว่า 3.50  

เกณฑ์การคัดเลือก 
การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการและการพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
3. ประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขัน 

       ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบ           
รับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www. reg.tu.ac.th    

สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี 12  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. reg.tu.ac.th      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28  มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-6965462       
 www.polsci.tu.ac.th 
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คณะรัฐศาสตร์ 

รหัสสาขา 00503041201 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)(โครงการพิเศษ)          

จํานวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.75 
 3. Portfolio : นําเสนอประวัติสว่นตัวและผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตรร์ะดับประเทศข้ึนไป 
 4. สุขภาพ : ไม่เป็นผูป่้วยหรืออยูใ่นสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
 5. คะแนนภาษาอังกฤษ : มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงโดยผลการ สอบต้องไมเ่กิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ 
TOFEL (Internet Based Test) ไม่ต่ํากว่า 60 IELTS 5.5 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.50 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ ดังน้ี  
   - ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ  
   - เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ  
   - เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือ  
   - เป็นผู้นํากิจกรรมเพ่ือสังคมหรอืบําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือชุมชนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับพ้ืนท่ี  
2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สุด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ผลการเรียน  
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตรร์ะดับประเทศข้ึนไป 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าว โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  

ในระบบรับสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.polsci.tu.ac.th   

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2562  สถานท่ี คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 
    ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.polsci.tu.ac.th               

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร์ โครงการ BIR  มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2304    
 www.polsci.tu.ac.th   
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

รหัสสาขา 00504012101 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ  40  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ดูท่ีคุณสมบัตผิู้สมคัรและเกณฑ์การคัดเลือก   
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ดูท่ีคุณสมบัตผิู้สมคัรและเกณฑ์การคัดเลือก 
 4. Portfolio เอกสารตัวจริงท่ีผูส้มัครอัปโหลดไฟลผ์่าน www.admissions.econ.tu.ac.th หรือผลงานอ่ืนๆ ถ้ามีเพ่ิมเตมิ 

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา หรือผู้ท่ีกําลังศึกษา อยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ 
2. ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

2.1 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา 
(GPAX) ไมต่่ํากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณติศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90 

2.2 ผูส้มัครท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 
(GPAX) ไมต่่ํากว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณติศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90 

2.3 ผูส้มัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเง่ือนไขท่ีกําหนดใน  
ข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณ ี

2.4 ผูส้มัครเป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได ้

2.5 ผูส้มัครเป็นผูผ้่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบท่ี 3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมงาน 
2. หนังสือแนะนําตัวผูส้มัครจากครูผูส้อนในโรงเรยีนท่ีเป็นต้นสังกัดท่ีนักเรียนกําลังศึกษาอยู่ หรือ ท่ีผูส้มัครจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมา จํานวน 2 ท่าน ท้ังน้ี นอกเหนือจากหนังสือแนะนําตัวจากครผููส้อนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ
แนะนําตัวจากครูท่ีปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ท่ีมิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีเป็นต้นสังกัดประกอบไดด้้วย 

3. เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร ์เป็นผู้กําหนดหัวข้อให้ (download จาก    
www.admissions.econ.tu.ac.th)   

4. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่างๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการเข้าร่วม
โครงการค่ายส่งเสรมิโอลมิปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรบัรองการผ่านการ
แข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบท่ี 3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

5. สอบสัมภาษณ ์
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่วนเอกสารประกอบการสมัครส่งท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ 
เอกสารประกอบการสมัคร : ผู้สมัครจะต้องดําเนินการผ่านคณะเศรษฐศาสตร์  ผู้สมัครสามารถทําการ download  

ฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์  
ท่ี www.admissions.econ.tu.ac.th  ภายในวันท่ี 2 – 15 ธันวาคม  2561 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 11  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.admissions.econ.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28  มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต  โครงการปรญิญาตรี ภาคภาษาไทย: 02-696-5980-2 
            E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th 
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รหัสสาขา 00505012101 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ  20 คน 
รหัสสาขา 00505023101 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)        จํานวนรับ  10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
           1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

           2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร       ศูนย์รังสิต       ไม่ต่ํากว่า   3.25 
     ศูนย์ลําปาง      ไม่ต่ํากว่า   3.00 

           3. Portfolio  : ทํากิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
ภายใน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน องค์กร จากอาจารย์ท่ีปรึกษา ครูประจําช้ัน ผู้นําชุมชนหรือวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. การประเมินทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ( Social Work  Professional Skills) โดยการทํากิจกรรมกลุ่มต่างๆ 

เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การหารือกลุ่ม (Group Discussion) และการพูดในท่ีสาธารณะ (Public Speaking) เป็นต้น  เพ่ือสังเกต
บุคลิกภาพของผู้เข้าสอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวกต่อสังคม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ภาวะ
ความเป็นผู้นํา  การทํางานเป็นทีม ความมีนํ้าใจ  การเสียสละ  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมารยาทในการเข้า
สังคมของผู้เข้าสอบนอกจากน้ียังเป็นการประเมินเพ่ือทดสอบความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงตรรกะ  ทักษะการหารือกลุ่มของ
ผู้เข้าสอบ   วิสัยทัศน์  ความรู้ในประเด็นท่ีกําหนด  ปฏิภาณไหวพริบ ความมั่นใจในตนเอง  ท้ังน้ีรูปแบบกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม 

2. การสอบสมัภาษณ์  โดยคณะกรรมการ  
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. Portfolio และหนังสือรับรองจากหน่วยงานองค์กร จากอาจารยท่ี์ปรึกษาครูประจําช้ัน ผู้นําชุมชน หรือวุฒิบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรการทํากิจกรรม 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1 และ 2 มายังฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 (โดยยึดตราประทับวันส่งของทางไปรษณียไ์ทย) ท่ีอยู่การจัดส่ง  
ศูนย์รังสิต :  ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต  
เลขท่ี 99 หมู่ 18 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121  
ศูนย์ลําปาง : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่   
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 
ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2561    ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th    

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  9 มกราคม พ.ศ. 2562     08.30 – 12.00 น. ประเมินทักษะทางสังคม (Social Skills)   

   13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ ์  
 สถานท่ี ตามศูนย์การศึกษาท่ีผูส้มคัรเลือกสอบ  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562    ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสิต : 02-6965504   มธ.ศูนย์ลําปาง : 054- 237999 ต่อ 4 หรือ 082-383 8861 
 www.socadmin.tu.ac.th 
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คณะศิลปศาสตร์ 

รหัสสาขา 00506182201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.25 
 3. Portfolio   

3.1 มีประสบการณ์การไปเรยีนท่ีประเทศรัสเซีย/เครือรัฐเอกราชหรือ 
3.2 มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเก่ียวกับความรูข้องประเทศรสัเซีย/เครือรัฐเอกราชหรือ 
3.3 มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเก่ียวกับภาษารสัเซียหรือ 
3.4 มีความสามารถสื่อสารภาษารสัเซียระดบัพ้ืนฐาน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลผลการเรียน กิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ 
2. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการรัสเซียด้วยตนเอง หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ โครงการรสัเซียศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  รายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปน้ี 
1. Portfolio เน้นข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียน กิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ 
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวม 4 ภาคการศึกษาสําหรับผู้กําลังศึกษา 

หรือ 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้สาํเร็จการศึกษา 
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
5. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.russianstudies-tu.com 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา มธ. ศูนย์รังสติ  โทร. 0-2696-5663-4  
 www.russianstudies-tu.com  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสสาขา 00509012101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          จํานวนรับ  10 คน 
รหัสสาขา 00509032101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ         จํานวนรับ  5 คน 

รหัสสาขา 00509042101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์         จํานวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 00509122101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์         จํานวนรับ 5 คน 

รหัสสาขา 00509102101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี         จํานวนรับ 10 คน 
รหัสสาขา 00509052101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         จํานวนรับ  3 คน 

รหัสสาขา 00509082101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน  จํานวนรับ  10 คน 
รหัสสาขา 00509092101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวนรับ  15 คน 
รหัสสาขา 00509112101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00509142101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวนรับ  10 คน 
รหัสสาขา 00509152101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส ์ จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00509182101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ทรอนกิส ์ จํานวนรับ  10 คน 
รหัสสาขา 00509172101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  จํานวนรับ  5 คน 

รหัสสาขา 00509162101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ  จํานวนรับ  10 คน 
รหัสสาขา 00509312101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร  จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00509272201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  15 คน 
รหัสสาขา 00509292201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  5 คน 
รหัสสาขา 00509282201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00509202201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ  
(หลักสูตรตรีควบโท) (โครงการพิเศษ)  

จํานวนรับ  5 คน 

รหัสสาขา 00509322101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ 
การแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  5 คน 

รหัสสาขา 00509133101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  

จํานวนรับ  10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 กลุ่มท่ี 1 
1. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นผูท่ี้กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน เป็นผู้มีความถนัด/ความสามารถพิเศษ ดังน้ี 

 เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.  
สพฐ. และ วมว.) หรือ 

 เป็นนักเรียนท่ีผ่านการอบรมค่ายของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึ์กษา (สอวน.)  
ค่าย 2 หรือ 
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2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 
3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มท่ี 2 
1. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นผูท่ี้กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25 และมีผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4-ม.6) ของกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ไม่ต่ํากว่า 3.00 

3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. จดหมายแนะนําตัว Statement of Purpose 
3. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หรือหนังสือรับรองการไดร้ับรางวัลระดับสูงสุด 
4. สอบสัมภาษณ ์
5. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  

รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรยีน 
2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
3. จดหมายแนะนําตัว Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) ให้พิมพ์โดยใช้แบบตัวอักษร  

Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ใช้ระยะระหว่างบรรทัดเดีย่ว (Line Spacing แบบ Single) 

 มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร 

 จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ 

 เหตุผลท่ีใช้ให้เห็นความเหมะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครท่ีจะเข้าศึกษาในสาขาท่ีสมัคร 

 ความคาดหวังท่ีจะใช้ความรู้จากสาขาวิชาในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. หลักฐานท่ีแสดงความโดดเด่นดา้นวิชาการ (เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ/หรือคอมพิวเตอร์) กิจกรรม 

ความสามารถพิเศษ ผลงานท่ีได้รบัรางวัล และ/หรือทุนการศึกษาไม่เกิน 5 ช้ิน 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  

ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  7  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045 
 www.sci.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00510104201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์  
: V-TECH (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) 

จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                            ปวส. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า    กศน. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. Portfolio ให้ผู้สมคัรน าเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้าน
อุตสาหกรรม 
 4. สุขภาพ แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. แฟ้มสะสมงาน 
2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้ารว่มกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ หรือดา้น

อุตสาหกรรม (ไม่เกิน 10 แผ่น ไมร่วมปก) 
3. สอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. Portfolio น าเสนอ ประวตัิ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือดา้นอุตสาหกรรม 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  

ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th  
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่ mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TU-PINE มธ.ศูนยร์ังสิต 0 2564 3001-9 ต่อ 3250 
 www.tupine.engr.tu.ac.th 

  

http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00510122201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 
(โครงการพิเศษ)           

จํานวนรับ 110 คน 

รหัสสาขา 00510132201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
(โครงการพิเศษ)    

จํานวนรับ 55 คน 

รหัสสาขา 00510114201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (โครงการพิเศษ)           

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. มีผลการเรียนและเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่า ดังนี้     
2.1 ผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สําหรบัการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค)  
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือร้อยละ 75 และภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อท่ี 4) หรือ   

• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สําหรบัการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค)  
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อท่ี 4)  

* ไม่รวมภาคการศึกษาท่ีไปศึกษาต่างประเทศกรณโีครงการแลกเปลี่ยน  หรือ  
2.2 มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

หมวดคณิตศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
• PAT1 (ความถนัดทางคณติศาสตร์) อย่างน้อย 35% 
• SAT II (Mathematics I หรือ II) อย่างน้อย 600 คะแนน 
• GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ข้ึนไป 
• GCE “O” level เกรด B ข้ึนไป 
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ข้ึนไป 
• GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน 
• New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน 
• IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ํากว่า 5 
• ACT ไม่ต่าํกว่า 19 
- หมวดวิทยาศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
• PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35% 
• SAT II (Physics หรือ Chemistry ) อย่างน้อย 600 คะแนน 
• GCSE หรือ IGCSE (Physics หรอื Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ข้ึนไป 
• GCE “O” level เกรด B ข้ึนไป 
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ข้ึนไป 
• GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน 
• New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน  
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• IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ํากว่า 5 
• ACT ไม่ต่าํกว่า 19 
หมวดภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง (ผลสอบมีอายุไมเ่กิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังน้ี  
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45% 
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ข้ึนไป โดยแตล่ะทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป (Internet-based) 
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ข้ึนไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป 
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่าํกว่า 500 
• SAT (Critical Reading or Evidence-based  Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ข้ึนไป 
• ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16 

 3. Portfolio : รายละเอียด ได้แก่ ประวัติ, ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ผลงานกิจกรรมด้านวิชาการ หรือ กิจกรรมท่ัวไป 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี ้

ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหน่ึง (ผลสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังน้ี  
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45% 
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ข้ึนไป โดยแตล่ะทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0 
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนข้ึนไป (Internet-based) 
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ข้ึนไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ข้ึนไป 
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่าํกว่า 500 
• SAT (Critical Reading or Evidence-based  Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ข้ึนไป 
• ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1. พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ หรือ    
2. พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ  
3. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ 
4. หากเกิดปัญหาอ่ืนใด คําตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. รูปถ่ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาดํา)  
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
3. ประกาศนียบัตรสาํเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน

นานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ) 
4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ  
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาตา่งชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน   
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  

ในระบบรับสมัคร  
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th   

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 โครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 
 www.tep.engr.tu.ac.th, email: tep_info@engr.tu.ac.th  
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00510072201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร 
การก่อสร้าง : EBM (โครงการพิเศษ)        

จ านวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00510082201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
: iPEN-iEE (โครงการพิเศษ)             

จ านวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00510092201 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en 
(โครงการพิเศษ)        

จ านวนรับ 25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   ปวช.  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   ปวส. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                          กศน. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. Portfolio :  ให้ผู้สมัครน าเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวลั ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์
 4. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. แฟ้มสะสมงาน 
2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้ารว่มกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์         

(ไม่เกิน 10 แผ่น ไมร่วมปก) 
3. สอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. Portfolio น าเสนอ ประวตัิ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร ์
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB   

ในระบบรับสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th  

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่ mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศนูยร์ังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250  
 www.tupine.engr.tu.ac.th 

 
  

http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
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คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512012101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์         จํานวนรับ 10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์       ปวช.                    
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                          กศน.             
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ไมต่่ํากว่า 3.00  
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 4. Portfolio   

4.1 Statement of purpose (เรยีงความแสดงประวัติการศึกษา และมลูเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์) 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

4.2 หลักฐานท่ีแสดงความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                     1) รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ระดับเขตการศึกษาข้ึนไป หรือ   
                     2) รางวัลชนะเลศิระดับประเทศหรือนานาชาติ หรอื 
                     3) เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดับนานาชาต ิ
 5. สุขภาพ  
               5.1  ไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test ซ่ึงผลการ
ตรวจจะต้องไมม่ีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ท่ีถือว่าเป็นตาบอดสีข้ันรุนแรงตามแนทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยั
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนําผลการตรวจ หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร  
               5.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง  
           6. คะแนนภาษาอังกฤษ  ถ้ามีผลการสอบ TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL ให้แนบมาด้วย 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผลการเรียน 
2. ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. Statement of purpose (เรียงความแสดงประวัติการศึกษา และมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์) 

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสี และผลการตรวจระบุว่า ตาไม่บอดสี 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. หลักฐานท่ีแสดงความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัเขตการศึกษาข้ึนไป หรือ   
4.2 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ 
4.3 เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับนานาชาต ิ

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  
ในระบบรับสมัคร 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
 วันท่ี  28  มกราคม พ.ศ. 2562     ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7216   
 www.allied.tu.ac.th   
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คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512022101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนรับ  5  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวช.                    
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.                                                                                                  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.00  
 3. Portfolio   

3.1 Statement of purpose (เรยีงความแสดงประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา และมลูเหตจูุงใจในการเลือกศึกษาสาขา
กายภาพบําบัด) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

3.2 หลักฐานท่ีแสดงความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ คณิตศาสตร์ดเีด่นตั้งแต่ในระดบัเขตการศึกษาข้ึนไป 
โดยนําเอกสารรับรองผลงาน เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือ เอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการแนบมาด้วย 
 4. สุขภาพ : ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพ่ือให้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียน 
2. ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. Statement of purpose (เรียงความแสดงประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา และมลูเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขา

กายภาพบําบัด) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2. หลักฐานท่ีแสดงความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรอื คณิตศาสตร ์
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับ

สมัคร พร้อมท้ังส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มายังงานวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต เลขท่ี 99 ม.18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (วงเล็บมุมซอง สาขาวิชากายภาพบําบัด) โดยจะถือวัน
ประทับตราการลงทะเบียนในระบบไปรษณีย์เป็นสําคัญ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี  28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323   
 www.allied.tu.ac.th   
  



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561)                       รอบท่ี 1 PORTFOLIO | 2 0  

คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512032101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวนรับ  25  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวช.                    
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.                                                                                                  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50   
 3. Portfolio : ผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่นตามลําดับ เช่น ทีมชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ฯลฯ (เอกสารฉบับจริงและเอกสาร
เพ่ิมเตมิให้นํามาวันสัมภาษณ์ ) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียน 
2. พิจารณาความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในทุกระดับ 
3. การสอบสมัภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. หลักฐานแสดงผลงานทางด้านกีฬาทุกระดับ ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือ

เอกสารเทียบเท่า 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบ            

รับสมัคร (เอกสารฉบับจริงและเอกสารเพ่ิมเติมให้นํามาวันสัมภาษณ์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี  28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7217   
 www.allied.tu.ac.th   

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561)                       รอบท่ี 1 PORTFOLIO | 2 1  

คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512082201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวช.                    
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.                                                                                                  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ดังน้ี 
2.1 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 6 ภาคการศึกษา 

ไม่ต่ํากว่า 3.25  
2.2 ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษา ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา  

ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. Portfolio : ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือคณิตศาสตร์ดเีด่นตั้งแต่ในระดับเขตการศึกษาข้ึนไป  
โดยนําเอกสารรับรองผลงาน เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการ แนบมาด้วย  
โดยเอกสารท้ังหมดต้องไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ 
 4. สุขภาพ : เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียน 
2. Portfolio ท่ีมีผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรอืคณิตศาสตร์ดีเด่นตั้งแต่ในระดับเขตการศึกษาข้ึนไป  

โดยนําเอกสารรับรองผลงาน เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการ แนบมาด้วย 
3. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
2. สําเนาวุฒิการศึกษา (ผูส้มคัรลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) 
 2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ โดยต้องมีค่าเฉลีย่สะสม รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.25 
 2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีกําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ แผนการเรยีน 

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ โดยต้องมีค่าเฉลีย่สะสม รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.00 
3. Portfolio ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีหรือคณิตศาสตร์ดีเด่นตั้งแต่ในระดับเขตการศึกษาข้ึนไป โดยนํา

เอกสารรับรองผลงาน เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการ แนบมาด้วย โดยเอกสาร
ท้ังหมดต้องไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ 
 วิธีการรับสมัคร 
 ผู้สมคัรต้องสมัครในระบบรบัสมคัรออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ 
ด้วยตนเอง (หมดเขตวันสดุท้ายท่ีปิดรับสมัคร) หรือส่งทางไปรษณีย ์(หมดเขต 3 วันก่อนปิดรับสมัคร โดยยดึจากวันท่ีประทับตรา
ไปรษณีย์) ถึง ท่ีอยู่ งานวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 หมู่ 18 อาคารปิยชาติ ช้ัน 9  
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (วงเล็บมุมซอง ภาควิชารังสีเทคนิค) หรือ อีเมล rttuofficial@gmail.com  
(หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปิดรับสมัคร)  
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561)                       รอบท่ี 1 PORTFOLIO | 2 2  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี  28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7233   
 www.allied.tu.ac.th   

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561)                       รอบท่ี 1 PORTFOLIO | 2 3  

คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512042201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  150  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด  
 3. Portfolio : ผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่นตามลําดับ เช่น ทีมชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ฯลฯ  (เอกสารฉบับจริงและเอกสาร
เพ่ิมเตมิให้นํามาวันสัมภาษณ์ ) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติข้ึนไปท้ังในระดับเยาวชนหรือบุคคลท่ัวไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยจะต้องนํา

หลักฐานอันได้แก่ใบประกาศรางวัลหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือเอกสารเทียบเท่า 
2. และ/หรือพิจารณาคะแนนการสอบความถนัดท่ัวไป ในปี 2560-2561 
3. การสอบสมัภาษณ ์
4. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. หลักฐานแสดงถึงผลงานทางด้านกีฬา อาทิเช่น  ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือ

เอกสารเทียบเท่า 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ใบแจ้งคะแนน GAT/PAT (เฉพาะผู้ท่ีใช้ผลคะแนนการสอบความถนัดท่ัวไปในการพิจารณา) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 

(เอกสารฉบับจริงให้นํามาในวันสมัภาษณ์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี  28  มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7264   
 www.allied.tu.ac.th 
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คณะสหเวชศาสตร์ 

รหัสสาขา 00512052201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  100  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
 3. Portfolio : ผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่นตามลําดับ เช่น ทีมชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ฯลฯ  (เอกสารฉบับจริงและเอกสาร
เพ่ิมเตมิให้นํามาวันสัมภาษณ์ ) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติข้ึนไปท้ังในระดับเยาวชนหรือบุคคลท่ัวไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยจะต้องนํา

หลักฐาน อันได้แก่ใบประกาศรางวัลหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือเอกสารเทียบเท่า 
2. และ/หรือพิจารณาคะแนนการสอบความถนัดท่ัวไป ในปี 2560-2561 
3. การสอบสมัภาษณ ์
4. การพิจารณาและการตดัสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. หลักฐานแสดงถึงผลงานทางด้านกีฬา อาทิเช่น  ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือ

เอกสารเทียบเท่า 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ใบแจ้งคะแนน GAT/PAT (เฉพาะผู้ท่ีใช้ผลคะแนนการสอบความถนัดท่ัวไปในการพิจารณา) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 

(เอกสารฉบับจริงให้นํามาในวันสมัภาษณ์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี  28  มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7264  www.allied.tu.ac.th  
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

รหัสสาขา 00514042301 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต             จํานวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายสามญั  แผนการศึกษาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6               ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561     กศน. 

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในวิชาคณิตศาตร์ ชีววิทยา และเคมี ไม่ต่ํากว่า 3.00  (รวม 5 ภาค)   
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (5 ภาค)  ไม่ต่ํากว่า 3.00 
   4. Portfolio : มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีมีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ
รางวัลระดับจังหวัดข้ึนไป 
 5. การตรวจสุขภาพ  
    ให้นําผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ  
จาก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังน้ี 

5.1 ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตบัอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏบัิติการ 
5.2 ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏบัิติการ 
5.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย ์ไม่ต้องนําฟิล์มเอกซเรย์มา) 
5.4 ตรวจตาบอดส ี
5.5 ตรวจการมองเห็น  (VA)   

เกณฑ์การคัดเลือก 
           1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานท่ีมผีลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ท่ีไดร้ับรางวัล
ระดับจังหวัดข้ึนไป 
           2. สอบสัมภาษณ ์
เอกสารประกอบการสมัคร 
           1. ใบระเบียนผลการศึกษาตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (5 ภาค) 
           2. แฟ้มสะสมผลงานท่ีมีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับรางวัลระดับจังหวัดข้ึนไป 

ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ท่ีอยู่  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  อาคารปิยชาติ 
ช้ัน 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือทางอีเมล bnuch@nurse.tu.ac.th โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 
รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  
สอบสัมภาษณ์   

วันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-9869213  ต่อ  7323 , 7397  
 www.nurse.tu.ac.th,  bnuch@nurse.tu.ac.th 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00515012101 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการละคอน    จํานวนรับ  5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.50   
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่าํกว่า 3.50 หรือ 
2.2 ผู้ท่ีสําร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50 

 3. Portfolio : นําเสนอประวัติ ความสามารถ และรางวัลท่ีได้รบั ท้ังน้ี เน้ือหาใน portfolio จะต้องนําเสนอแนวคิดและ
กระบวนการสร้างผลงานท่ีได้รับรางวัล และต้องแนบผลงานมาด้วย โดยผลงานในบางลักษณะอาจแนบมาเป็นไฟล์วีดิโอ  
 4. สุขภาพ : เป็นผู้ท่ีไมม่ีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ได้รับรางวัลท่ีเก่ียวเน่ืองกับศิลปะการแสดง และ/หรือศิลปกรรม ทางด้านการแสดง, การกํากับการแสดง, การออกแบบ 
เพ่ือการแสดง, นาฏศิลป์ไทย/สากล, การประพันธ์บทละคอน บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย, การผลติภาพยนตรส์ั้น, ทัศนศิลป์, ปาฐกถา 
(ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ), การโต้วาที,  ดนตร/ีการขับร้อง, หรอื ความสามารถด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะการแสดง 

2. รางวัลท่ีไดร้ับ หรือ เกียรติยศท่ีได้รับ ต้องมาจากหน่วยงานหรือสถาบันท่ีต่างจากสถานศึกษาในต้นสังกัด โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวท่ีมอบรางวัลน้ัน ต้องมีช่ือเสียงในระดับวิชาชีพ หรือ มีหลักฐานเก่ียวกับกระบวนการตดัสินรางวัล หรือ มีหลักฐานรายช่ือ
คณะกรรมการตดัสินรางวัลท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับแขนงรางวัลน้ันๆ   

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษา และผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50 
2. เกียรติบัตรรางวัลท่ีไดร้ับ พร้อมหลักฐานท่ีบ่งช้ีถึงช่ือเสียงของหน่วยงานให้รางวัล หรือ หลักฐานแสดงองค์ประกอบของการ

ตัดสินรางวัล หรือ หลักฐานแสดงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินรางวัล 
3. Portfolio (ตามรายละเอียดในข้อ 3) 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ งานบริการการศึกษา คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า -สมัครสอบ
รอบท่ี 1-) พร้อมอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัคร อัปโหลดได้รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 7  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รงัสิต : 02-696-6249       www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00515022101 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   
วิชาเอกสิ่งทอ   

จํานวนรับ  2 คน 

รหัสสาขา 00515032101 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   
วิชาเอกแฟชั่น   

จํานวนรับ  2 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู ้หมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และออกแบบ 
ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรือดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.5 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.00 

3.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือ 
3.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 

 4. Portfolio : รวบรวมผลงานของผู้สมัครท่ีเก่ียวกับทางศิลปะและออกแบบ (art portfolio) และไม่ใช่แฟ้มรวมผลงานทาง
กิจกรรมอ่ืน  
 5. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมคัรจากอาจารย์ประจําหมวดวิชาศิลปกรรม ว่าหมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และ
ออกแบบ ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรอืดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.5 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 
 6. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. สอบสัมภาษณ ์
2. การวัดทักษะ/ความสามารถดา้นการปฏิบัต ิในวันสอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษา และผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.00 
            2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์ประจําหมวดวิชาศิลปกรรม ว่าหมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และ
ออกแบบ ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรอืดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.5 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 

3. Portfolio (ตามรายละเอียดในข้อ 4) 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า-สมัครสอบรอบท่ี 1) 
พร้อมอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัคร อัปโหลดได้รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  ในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249       
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00515043101 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  

จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู ้หมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และออกแบบ 
ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรือดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.0 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

3.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 
3.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

 4. Portfolio : รวบรวมผลงานท่ีเก่ียวกับทางศิลปะและออกแบบ (art portfolio โดยใช้แฟ้มรูปถ่ายจริง ไม่รับ E portfolio) 
และไม่ใช่แฟ้มรวมผลงานทางกิจกรรมอ่ืน  
 5. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมคัรจากอาจารย์ประจําหมวดวิชาศิลปกรรม ว่าหมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และ
ออกแบบ ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรอืดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.0 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 
 6. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษา และผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 
            2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากอาจารย์ประจําหมวดวิชาศิลปกรรม ว่าหมวดรายวิชาศิลปะ ก. (ทางทัศนศิลป์และ
ออกแบบ ไม่รวมทางนาฏศิลป์หรอืดนตรี) ไม่ต่ํากว่า 3.0 ทุกรายวิชาทางศิลปะ 

3. Portfolio (ตามรายละเอียดในข้อ 4) 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า-สมัครสอบรอบท่ี 1) 
พร้อมอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ในระบบรับสมัคร อัปโหลดได้รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249   มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237-999 ต่อ 5403 
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รหัสสาขา 00516012101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  10  คน 
รหัสสาขา 00516032101 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5  คน 

รหัสสาขา 00516052101 หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมบัณฑติ  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   7  คน 
รหัสสาขา 00516022101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  (โครงการพิเศษ) 
จํานวนรับ   5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.50 
 3. Portfolio : ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม/งานสร้างสรรค์/ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 
 4. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. GPAX ณ วันท่ียื่นสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.50 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม/งานสร้างสรรค์/ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 
3. สอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาใบระเบียนผลการเรยีน(ผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  จํานวน  1  ฉบับ 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญมค่ีาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 ตั้งแต่ ม.4 -  ม.6 (ภาค 1) รวม 5  ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) หรือ 

1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญัท่ีแสดงค่าผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 ตัง้แต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง) จํานวน  1  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
หมายเหต:ุ เอกสารลาํดับท่ี 1-3 ให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบรับสมัครจาํนวน 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบไฟล์ PDF  

โดยเรียงตามลําดับ 1-3  

4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม/ 
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 

หมายเหตุ : เอกสารลําดับท่ี 4 ให้ผู้สมคัรนําส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 -15 ธันวาคม 2561                
(นับวันประทับตราไปรษณีย์ วันท่ี 15 ธันวาคม 2561) 

ท่ีอยู่สําหรับจัดส่ง    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
                          ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณยี ์12121   

   (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1 Portfolio”) 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี  28 มกราคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนยร์ังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016  
 www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รหัสสาขา 00516072201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกจิ และ
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)         

จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของ 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50   
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ํากว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
- SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน, Science ไมต่่ํากว่า 600 คะแนน 
- TU STAR (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน, Critical Thinking ไมต่่ํากว่า 40 คะแนน, 

  Modern World Literacy ไมต่่ํากว่า 30 คะแนน  
- GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ํากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า B 
- IB Diploma  Math ไมต่่ํากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า 5 
- NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ํากว่า 173 (Computer base)  ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรบัโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรยีนท่ีมี 3 

ภาคการศึกษา) ในกรณีท่ีมผีลการเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐานอ่ืนๆ (อย่างใดอย่างหน่ึง) ท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนดให้ 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
3. จดหมายแนะนําตัว (ภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ท่ี โครงการการจัดการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 และให้อัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  
ในระบบรับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
 
 **หมายเหตุ**  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ในวันท่ี 30-31 มกราคม 2562 และชําระค่ายืนยันสิทธ์ิ
ในวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวนเงิน 20,000 บาท ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต ช่ือบัญชี SSP.DBTM.APTU. เลขท่ีบัญชี 475-0-86177-4 พร้อมท้ังส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ีอีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  
 www.tds.tu.ac.th/dbtm 
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คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

รหัสสาขา 00519012101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้          จํานวน   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.00   

3.1 ผู้สมัครท่ีเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และมผีลการเรยีนคะแนนเฉลีย่สะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (6 ภาคการศึกษา) ไมต่่ํากว่า 3.00 หรือ 

3.2 ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาอยู่ ต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต่ช้ัน ม.4 ถึง ม.6 ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.00 
3.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่่ํากว่า 3.00 (6 ภาคการศึกษาสําหรับผู้สมัครท่ี

สําเรจ็การศึกษาแล้ว และ ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาสําหรับผู้สมคัรท่ีกําลังศึกษาอยู่) 
 4. Portfolio มีรายละเอียดตามท่ีคณะกําหนด ดังน้ี 

4.1 เอกสารแนะนําตนเอง  
ประกอบด้วย ช่ือ – สกุล /โรงเรียน /อายุ/แผนการเรียน /ผลการเรยีน/ (ใส่รูปติดบัตร)  
รายละเอียดส่วนตัว เช่น สมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา-มารดา ภูมิลําเนา ฯลฯ 

4.2 เรียงความ (พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun 16) ในหัวข้อดังต่อไป 
(1) ความมุ่งหมายในการเข้าศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นความเรียง เล่าถึงสาเหตุท่ีตนเองต้องการ 

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ พร้อมท้ังความมุ่งหมายในอนาคต ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว ผูส้มัคร 
มีการวางแผนว่าจะนําความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้เรยีนจาก หลักสูตรน้ีไปใช้ทําอะไร อย่างไร 

(2) จุดเด่นและสิ่งท่ีต้องพัฒนาของตนเอง (Strengths and Weaknesses) ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ  

 จุดเด่น ให้ระบุจุดเด่นของตนเอง 3 อย่าง พร้อมกับยกตัวอย่างเหตกุารณ์ท่ีสะท้อนจุดเด่นแตล่ะข้อ 

 สิ่งท่ีต้องพัฒนา ให้ระบุสิ่งท่ีตนเองคิดว่าต้องพัฒนา 3 อย่าง พร้อมกับยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีสะท้อนถึงประเด็น
ท่ีต้องพัฒนาน้ัน 

(3) ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีอยู่ในความทรงจํา เขียนความเรียง ถึงประสบการณส์ําคัญในชีวิตของตนเอง ท่ีทําให้ 
เกิดการเรียนรู้และพัฒนา อาจเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ ประสบการณ์อ่ืนๆ ในชีวิตก็ได ้

4.3 เอกสาร หรือ เร่ืองราวอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น รางวัล เกียรติบัตรท่ีเคยได้รบั 
4.4 ภาพถ่ายของตนเองท่ีประทับใจ พร้อมเขียนเล่าเหตุผลท่ีประทับใจรูปน้ี 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้น และแฟ้มสะสม (Portfolio) 
2. พิจารณาผลคะแนนจากการสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดท่ีคณะฯ กําหนด 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ท่ี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  อาคารสริิวิทยลักษณ์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์งัสิต  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121 (วงเล็บมุมซอง “สมัคร Portfolio”) 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5644440-79 ต่อ 6718 
 http://lsed.tu.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรม  

รหัสสาขา 00523011101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  40 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. Portfolio : Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศ
เกียรติคณุต่างๆ ไมเ่กิน 10 หน้า A4 เช่น 

- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผลงานสร้างสรรค์ในรปูแบบต่างๆ  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เหตุผลท่ีเลือกหลักสตูร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาไทย) 
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ต่างๆ ไมเ่กิน 10 หน้า A4 เช่น 
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผลงานสร้างสรรค์ในรปูแบบต่างๆ  

ในกรณีท่ีผูส้มัครต้องการแสดงเอกสารเพ่ิมเตมิมากกว่า 10 หน้า สามารถนํามาแสดงเพ่ิมเตมิให้กรรมการสอบพิจารณาในวัน
สอบสัมภาษณไ์ด ้

3. คะแนนเฉลี่ยสะสมท่ีปรากฎบน Transcript 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. เหตุผลท่ีเลือกหลักสตูร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ A 4 (ภาษาไทย) 
4. Portfolio  ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ต่างๆ ไมเ่กิน 10 หน้า A4 เช่น 
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผลงานสร้างสรรค์ในรปูแบบต่างๆ  

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB              
ในระบบรับสมัคร  
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ  www.citu.tu.ac.th     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ  www.citu.tu.ac.th     
การรายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจน 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ

เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. Portfolio (หากต้องการแสดงมากกว่าท่ีอัปโหลดบนระบบรับสมคัร) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรม  

รหัสสาขา 00523031101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล  
 (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. Portfolio : Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศ
เกียรติคณุต่างๆ ไมเ่กิน 10 หน้า A4 เช่น 

- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เหตุผลท่ีเลือกหลักสตูร 1 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาไทย) 
2. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษหรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ต่างๆ ไมเ่กิน 10 หน้า A4 เช่น 
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ  

ในกรณีท่ีผูส้มัครต้องการแสดงเอกสารเพ่ิมเตมิมากกว่า 10 หน้า สามารถนํามาแสดงเพ่ิมเตมิให้กรรมการสอบพิจารณาในวัน
สอบสัมภาษณไ์ด ้

3. คะแนนเฉลี่ยสะสมท่ีปรากฎบน Transcript 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. บัตรประชาชน และสําเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศ ใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
3. เหตุผลท่ีเลือกหลักสตูร พิมพ์ 1 หน้ากระดาษ A 4 (ภาษาไทย) 
4. Portfolio ประกอบด้วยหลักฐาน หรือ Certificate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

ต่าง ๆ ไม่เกิน 10 หน้า A4 เช่น 
- รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเก่ียวกับหลักสตูร 
- ใบประกาศเกียรติคณุท่ีได้รับการรบัรองจากหน่วยงานระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- ทุนแลกเปลีย่น ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

- ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB                  

ในระบบรับสมัคร  
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.citu.tu.ac.th     

สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th หรือ www.citu.tu.ac.th     
การรายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจน 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ

เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. Portfolio (หากต้องการแสดงมากกว่าท่ีอัปโหลดบนระบบรับสมคัร) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 

รหัสสาขา 00524013101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)          

จํานวนรับ  10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมผีลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 
GPAX ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ช้ัน ม.4–ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.75 

2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 
GPAX ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ช้ัน ม.4–ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ํากว่า 2.75  

2.3 กรณีเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องสําเร็จการศึกษาภายใน  2 ปี นับจากวันท่ียื่นสมัคร 
3. Portfolio : รายละเอียดตามเกณฑ์การคัดเลือก 

 4. สุขภาพ : แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.75  
2. ทํากิจกรรมหรือ มีผลงานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประชาชน             
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
4. แฟ้มสะสมงาน    
5. ใบประกาศการแข่งขันในเวทีตา่งๆ ในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
6. หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/ทํากิจกรรมต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี พร้อมหนังสือรับรอง  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB              

ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th   

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  8  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237999 ต่อ 5338 www.ci.tu.ac.th 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 

รหัสสาขา 00524021101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่น้อยกว่า 3.25 

3. Portfolio :  ผู้สมัครจะต้องนําส่งแฟ้มสะสมผลงาน ท่ีระบุข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ 
การได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ การทํากิจกรรมทางสังคมกับชุมชน หรือหน่วยงานท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
 4. สุขภาพ : ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสาํคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. อ่ืนๆ  

5.1 ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ 2 
5.2 ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ ทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน 

หรือหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
5.3 กรณีท่ีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ผู้สมัครจะต้องได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
1. ผลการเรียน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. เรียงความ (Essay)  
4. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ท่ีแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างชัดเจน 
2. แฟ้มสะสมผลงาน  
3. เรียงความ (Essay) จํานวน 1 เรื่อง โดยทางหลักสูตรฯ เป็นผู้กําหนดหัวข้อให้ดูรายละเอียดท่ี www.ci.tu.ac.th 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยทางไปรษณีย์ มายัง “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง  

และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200”  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  หรือ www.ci.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th  หรือ www.ci.tu.ac.th  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ.  
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  (มธ.ท่าพระจันทร์)  
วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
โทรศัพท์: 02-613-2842 
Website: www.ci.tu.ac.th และ www.facebook.com/ppeattu E-mail: ppethammasat@gmail.com 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 

รหัสสาขา 00524023101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง) (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า  2.75   
 3. Portfolio : ประวัติ, ทํากิจกรรมหรือผลงานด้านท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
หรือด้านสังคมศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงานน้ันๆ 
 4. สุขภาพ : ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 5 ภาคเรียน สําหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 6 ภาคเรียน สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3. มีแฟ้มผลงาน ประวัต,ิ ทํากิจกรรมหรือผลงานด้านท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้าน

สังคมศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน น้ันๆ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. สําเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันสําเร็จการศึกษา 
 2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 4. หลักฐานการทํากิจกรรมหรือผลงาน เช่น ใบเกียรติบัตร, หนังสือรับรองการทํากิจกรรม ฯลฯ 

เอกสารประกอบการรับสมัครให้ส่งผ่านระบบรับสมัครโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB          
ในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง: 054-237999 ต่อ 5337 , 085-694 8037  
 www.ci.tu.ac.th 
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

รหัสสาขา 00530012101 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  
(โครงการพิเศษ)       

จํานวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวช.  
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า    กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
 3. Portfolio ประวัตสิ่วนตัว ผลงานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม จิตอาสา งานพัฒนาชุมชน งานธุรกิจเพ่ือสังคม 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. มีความสามารถพิเศษในด้านการสรา้งสรรค์/นวัตกรรมต่างๆ หรือเป็นนักเรียนท่ีมคีวามเป็นผู้นําดา้นกิจกรรมเพ่ือสังคม 
2. มีข้อมูลอ่ืนๆ ตามลักษณะ GREAT ท่ีหลักสูตรจะขอให้ผู้สมคัรให้รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
3. สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
4. ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติในผลงาน 
5. มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสตูร 
6. การสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. Portfolio 
ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ  
    www.psds.tu.ac.th   www.facebook.com/CD.PSDS/ 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12  มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือ  
    www.psds.tu.ac.th   www.facebook.com/CD.PSDS/ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  โทร. 02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 มือถือ 090-9725311 / 0917304967 
 www.psds.tu.ac.th   www.facebook.com/CD.PSDS/ 
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คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รหัสสาขา 00529052101 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)            จํานวนรับ  29  คน 
รหัสสาขา 00529042101 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  17  คน 

 
 

ดูคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัครฯ  

ของท้ัง 2 หลักสูตร ท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  

และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ท่ี www.cicm.tu.ac.th เท่าน้ัน  

 
 

  




