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เน่ืองจากแต่ละคณะ/สาขาวิชา มกีารกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ  
ดังน้ันผู้สมคัรโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

ท้ังน้ี การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย  
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

 

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

ผู้สมัครไม่ต้องย่ืนคะแนนสอบ มายังมหาวิทยาลัย 

6.  เงื่อนไขการสมัคร    
 1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิในการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ี ผู้สมัคร
สามารถสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับสาขาวิชา โดยเรียงลําดับสาขาวิชา และเมื่อตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้วจะถูกตัดสิทธ์ิจาก
การสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธ์ิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิจะต้องทําใน
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี ทปอ. กําหนดไว้เท่าน้ัน หากทํานอกเหนือจากท่ีกําหนดจะถือเป็นโมฆะ 
 2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่า
สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

7.  การรับสมัคร   

  1) รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็น
ส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http://mytcas.com ในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562  
 2) ชําระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันท่ี 17-29 เมษายน 2562 ตามช่องทางท่ี ทปอ. กําหนด 

 

ขั้นตอนการสมัครให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ 
ของสมาคมท่ีประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้าศึกษา 

 รอบท่ี 3 ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และ ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
สมัคร 1 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 150 บาท 
สมัคร 2 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 250 บาท 
สมัคร 3 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 350 บาท 
สมัคร 4 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 450 บาท 
สมัคร 5 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 550 บาท 
สมัคร 6 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 650 บาท 

9.  การยืนยันสิทธิ์  (Clearing House) 

 1) การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสําหรับการสมัครรอบท่ี 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากไม่
ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาท่ีกําหนด หรือไปสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษา จะถือว่า
ผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธ์ิในการเข้าศึกษา ผู้สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได้รับ
การคัดเลือกแล้วในภายหลังได้ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1  

คณะนิติศาสตร์ 
รหัสสาขา 00501012103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต          จํานวนรับ  175 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  
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ       1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
  1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 
2. คะแนน GAT     30 % 
ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีสิทธ์ิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 (เรียงความ-ย่อความ) จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคะแนนวิชาความรู้ทาง

นิติศาสตร์ 1 สูงสดุ 700 คนแรก เฉพาะศูนย์รังสติ  
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.   
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 11.00 – 12.30 น.    

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัคร 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล RTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM  ภายในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะนิตศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสติ : 02-6965113  www.law.tu.ac.th 

70 % 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2  

คณะนิติศาสตร์ 
รหัสสาขา 00501013103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)   จํานวนรับ  70 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  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ       1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  
  1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 
2. คะแนน GAT     30 % 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.   
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2   สอบวันเสาร์ท่ี  9  มีนาคม  2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.    

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัคร 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล LTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM ภายในวันท่ี 17-29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสาํเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237981 กด 2     Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
  

70 % 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
รหัสสาขา 00502012103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวนรับ  145  คน 

รหัสสาขา 00502022103 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนรับ  230  คน 
รหัสสาขา 00502031103 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ  

(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 
จํานวนรับ  40  คน 

รหัสสาขา 00502041103 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ 
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 

จํานวนรับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด 
 3. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมในการเข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ 
2. มีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 1 โดยคะแนนข้ันต่ําและค่านํ้าหนัก ดังน้ี 

วิชา คะแนนข้ันต่ํา ค่านํ้าหนัก 

ภาษาไทย 30 คะแนน 10% 

สังคมศึกษา 30 คะแนน 10% 

ภาษาอังกฤษ 30 คะแนน 40% 

คณิตศาสตร์ 1 30 คะแนน 40% 
 

3. การสอบสมัภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว  ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศท่ี www.tbs.tu.ac.th 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. หลักฐานการสมัคร  คณะพาณชิยศาสตร์ฯ มธ. จากเว็บไซต์ ทปอ. 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  

(GPAX) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมตีราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน  
 หมายเหตุ กรณีท่ีผูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในตา่งประเทศ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ ์
            3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ- สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี) - (ต้นฉบับพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนาม 
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน  1  ฉบับ 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-5730   มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2191 
 www.tbs.tu.ac.th 
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คณะรัฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00503012103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง   จํานวนรับ  40  คน 

รหัสสาขา 00503022103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ          จํานวนรับ  40  คน 
รหัสสาขา 00503032103 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ                  จํานวนรับ  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่าํกว่า 2.75   
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์        50 คะแนน 
2. วิชาเรียงความ                               50     คะแนน 
ท้ังน้ี คณะรัฐศาสตร์จะตรวจวิชาเรียงความ โดยพิจารณาจากผลคะแนนวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 120 อันดับแรก 

ของแต่ละสาขาเท่าน้ัน และจะประกาศผลคะแนนรวมเฉพาะผู้ท่ีได้รบัการตรวจข้อสอบท้ัง 2 วิชา 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ   สอบวันอาทิตย์ท่ี 10  มีนาคม  2562  เวลา 8.30 – 11.30 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562      
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี  คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. 
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพรอ้มสําเนา) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจรงิพร้อมสําเนา) 
4. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา) 
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
6. รูปถ่าย 1 น้ิว หรือ 1½” จํานวน 1 รูป 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-696 5462       
 www.polsci.tu.ac.th 
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คณะรัฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00503041203 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)          
จํานวนรับ  95  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 2.80 
หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ําเทียบเท่า 2,800 คะแนน  
หรือ มีผลสอบ New GED 600 คะแนนข้ึนไป โดยแตล่ะวิชาต้องไดค้ะแนนไมต่่ํากว่า 145 คะแนน  
หรือ มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ําเทียบเท่า C จํานวน 5 วิชาข้ึนไป และต้องมผีลสอบ AS 

จํานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E 
หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาข้ึนไป   
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT 
- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน 
- TU-GET มีคะแนนรวมอยา่งน้อย 500 คะแนน 

 - OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading หรือ  
 - NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
 5. อ่ืนๆ มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
เกณฑ์การคัดเลือกสาํหรับผู้สมัคร 2 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลอืกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

1.1 วิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์  50% 
1.2 วิชาเรียงความ    50% 
1.3 สอบสัมภาษณ์  

ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ จะต้องเป็นผู้มีคะแนนวิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก และทาง
โครงการฯ จะทําการประกาศคะแนนเฉพาะผู้ท่ีได้รับการตรวจข้อสอบท้ัง 2 ส่วนเท่าน้ัน 

2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ พิจารณาจากคุณสมบัติและการสอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีโครงการ
กําหนดให้ในแต่ละปี  

ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 

1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ 
วิชาความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์ และวิชาเรียงความ   
สอบวันเสาร์ท่ี 9 มีนาคม 2562  (มธ.ท่าพระจันทร์)    เวลา 9.00 – 11.00 น.   
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2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ 
สอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีโครงการฯ กําหนดให้ในแต่ละปี 
สอบวันจันทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562  
โครงการฯ แจ้งประเด็นหรือหัวข้อในการสอบผ่านระบบออนไลน์ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 
ผู้สอบส่งข้อสอบภายในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ภายในประเทศ 
ผู้สมคัรสอบต้องสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบท่ี 3 ด้วยตนเองและต้องนําหลักฐานประกอบการสมคัรมายื่นท่ีโครงการ BIR 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันท่ี 17– 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี 

1.1 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 3 รูป 
1.2 ใบรับรองผลการศึกษาและหลกัฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด 
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผูส้มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนท่ีได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 
1.5 สําเนาผลการสอบวิชาเฉพาะโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร ์

2. กรณีผู้สมัครท่ีพํานักอยู่ต่างประเทศ  
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ท่ีมีภมูิลําเนาหรอืพักอาศัยในต่างประเทศไม่ต่าํกว่า 6 เดือน หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

พิจารณาเห็นชอบ โดยสามารถสมคัรสอบวิชาเฉพาะกับโครงการฯ ทางไปรษณยี์ตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม – 31 มกราคม 2562  
(ถือวันท่ีประทับตราของท่ีทําการไปรษณียเ์ป็นเกณฑ์ หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณา) โดยต้องนําส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 

2.1 ใบสมัครของโครงการฯ ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ขอใบสมัครผ่านอีเมลโครงการฯ ท่ี bir.thammasat@gmail.com) 
2.2 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 3 รูป 
2.3 ใบรับรองผลการศึกษาและหลกัฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด 
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด 
2.5 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผูส้มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนท่ีได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 
2.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี และไม่มีความพิการ ท่ี

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
2.7 หนังสือให้คํารับรอง (Letter of Recommendation) จํานวน 2 ฉบับ 
2.8 ประวัติย่อ (CV/Resume) 
2.9 หนังสือมอบอํานาจในการสมคัรสอบแก่โครงการฯ (เอกสารแนบอยู่ในใบสมัคร) 
2.10 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 60 USD (รายละเอียดการชําระเงินจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 **เงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัคร โครงการฯ จะไมคื่นให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์ บัตรประจําตัวประชาชน (กรณเีป็นชาวไทย) หรือ 
    หนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐศาสตร์ โครงการ BIR มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2304  
 www.polsci.tu.ac.th   
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
รหัสสาขา 00504012103 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ 240 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 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา 

(GPAX) ไมต่่ํากว่า 2.75 
 2.2 สําหรับผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. PAT คณติศาสตร ์(รหัสวิชา 71)      = 50 % 

            2. วิชาสามัญ ภาษาไทย                   = 20 % 
            3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ               = 20 % 
            4. วิชาสามัญ สังคม                        = 10 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.00-12.00  น. 
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค)   
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดกําหนดการสอบสัมภาษณ์ ท่ี  www.admissions.econ.tu.ac.th 

 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  

ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนาและผูส้มคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ     
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีท่ี  ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมคัรลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1  ฉบับ        
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ท่ี www.admissions.econ.tu.ac.th

 หมายเหตุ : กรณีท่ีผูส้มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลีย่ภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยืน่เอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย  : 02-696-5980-2 
            E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th 
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
รหัสสาขา 00505012103 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  จํานวนรับ  150 คน 

รหัสสาขา 00505023103 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)        จํานวนรับ   80  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร  (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่าํกว่า 2.50    
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์    ร้อยละ    70 
2. คะแนน GAT                          ร้อยละ    30 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.   
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 

 วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์   สอบวันเสาร์ท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.   

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
3. คะแนนวิชา GAT  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มายัง ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ 

ศาสตร์ ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 (โดยยึดตราประทับวันส่งของทางไปรษณียไ์ทย)  
ท่ีอยู่การจัดส่ง ให้ระบุหน้าซองเอกสารว่า “เอกสารประกอบการสมัคร TCAS รอบท่ี 3” 
ศูนย์รังสิต :  ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 หมู่ 18 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121  
ศูนย์ลําปาง : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่   
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 
หมายเหตุ  ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามศูนย์การศึกษาท่ีตนเองสมัครเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.   สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต และ มธ.ศูนยล์ําปาง  
     (ตามศูนย์การศึกษาท่ีสมคัรไว้)   
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบการรบัสมัครของ ทปอ. พร้อมตดิรูปถ่าย 
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 1  

4. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ - สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา) 
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต : 02-6965504   มธ.ศูนย์ลําปาง : 054- 237999 ต่อ 4/082 383 8861 
 www.socadmin.tu.ac.th 
 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 2  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506052103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา          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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

             1. พิจารณาเกรดเฉลีย่  2.50 ข้ึนไป 
             2. พิจารณาคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วยคะแนนสอบ 5 วิชาดังน้ี 
               2.1 วิชาสังคมศึกษา  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 40% 
               2.2 วิชาภาษาไทย  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 60% 
               2.3 วิชาคณิตศาสตร์ 1  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 30% 
               2.4 วิชาชีววิทยา  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 35% 
               2.5 วิชาภาษาอังกฤษ  ได้คะแนนไมต่่ํากว่า 35% 

3. พิจารณาโดยนําคะแนนท่ีผูส้มัครสอบได้มาบวกรวมกันท้ัง 5 วิชา และหากผู้สมัครมีผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเกรด
เฉลี่ยรวม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์   
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 

 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 

 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี)  
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 3  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506022103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  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  ไม่กําหนด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ONET            25 % 
2. GAT                 25         % 
3. PAT              30 % 

ผู้สมคัรต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1    (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 7.1  (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
        PAT 7.2  (รหัส 78) ภาษาเยอรมนั 
        PAT 7.3  (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
        PAT 7.4  (รหัส 80) ภาษาจีน 
        PAT 7.5  (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
       PAT 7.7  (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

4. GPAX                    20  % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 

    2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
    3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
    4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
    5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 4  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506032103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์         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 ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. สุขภาพ : ไม่พิการทางสายตา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET  35 % 
2. คะแนน GAT       35 % 
3. คะแนน PAT  20 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
        PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

หมายเหตุ   ผู้สมัครต้องไม่เลือกสอบ PAT 7.5 รหัส 81 (ภาษาอาหรับ) และ PAT 7.6 รหัส 82 (ภาษาบาลี ) 
4. GPAX                         10       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  www.arts.tu.ac.th.             



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 5  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506102103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา          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 ไม่กําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET  40 % 
2. คะแนน GAT       40 % 
3. คะแนน PAT  20 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
           PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
        PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี  
     PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 6  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506042103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์     จํานวนรับ  15 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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                           20 % 
2. คะแนน O-NET                30      %  (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 60 %) 
3. คะแนน GAT                50 %   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 7  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506072103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          จํานวนรับ  65 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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT (ภาษาอังกฤษ)    50 % 
2. O-NET รวม                  50 % (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 75% ข้ึนไป) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 8  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506092103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส        จํานวนรับ  25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมต่่ํากว่า 2.75  
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ  

  1.1 การเขียนภาษาฝรั่งเศส                              30  % 
  1.2 การวัดความรูภ้าษาฝรั่งเศสดว้ยวิธีการสัมภาษณ์    30  % 

2. คะแนน GAT (รหัส 85)              20 % 
3. คะแนน PAT 7.1 (รหัส 77)            20 % (ผลคะแนนสอบต้องไดไ้มต่่ํากว่าร้อยละ 60) 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา การเขียนภาษาฝรั่งเศส     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562    เวลา 9.00 – 12.00 น. 
วิชา การวัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสัมภาษณ์   สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562               เวลา 8.30 – 16.00 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผู้สมคัรต้องส่งคะแนน PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารด้วย * ผู้สมัครสามารถส่ง
เอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มายังงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT (ผลคะแนนสอบต้องไดไ้มต่่ํากว่าร้อยละ 60)  

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 1 9  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 0  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506212103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

(กลุม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น)          
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. คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่มีพ้ืน หมายถึง  

ก. ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย หรือ  
ข. ผู้ท่ีเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ  
ค. ผู้ท่ีเคยไปอยู่และ/หรือศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดอืนข้ึนไป  

*** ผู้สมัครท่ีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา *** 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                              20%    
2. คะแนน ONET                       30% 
3. คะแนน GAT    30% 
4. คะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)     20% (คะแนนมากกว่า 75% หรือ 225 คะแนน) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT  
    8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีปุ่่น (JLPT) (หากมี) 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม       
            งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสติ  : 02-696-5218-20 www.arts.tu.ac.th.             



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 1  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506222103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

(กลุม่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น)          
จํานวนรับ 15 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. คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่ไม่มีพ้ืน หมายถึง  

ก. ไม่ใช่ผู้เรยีนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย หรือ  
ข. ไม่ได้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลยั หรือ  
ค. ไม่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดือนข้ึนไป  

*** ผู้สมัครท่ีแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา *** 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX                              10%    
2. คะแนน ONET            30% 
3. คะแนน GAT    50% 
4. คะแนน PAT             10%  

   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
         PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
        PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
        PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
      PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 

PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาล ี    
       PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในกลุ่มไม่มีพ้ืน ต้องเป็นนักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน  
โดยไม่เลือกสอบ PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 2  

 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
   7. ใบแสดงผลสอบ PAT  

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 3  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506142103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน          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 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. ผลสอบภาษาต่างประเทศ ผลสอบ HSK ระดับ 4 ข้ึนไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ข้ึนไป  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         15 % 
2. คะแนน PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน           25 %  (กําหนดคะแนนข้ันต่ํา 75% หรือ 225 คะแนนข้ึนไป) 

            3. คะแนน  9 วิชาสามญั     60 %  
             3.1 วิชาภาษาไทย           20 % 
                     3.2 วิชาภาษาอังกฤษ       20 % 
                      3.3 วิชาสังคมศึกษา         20 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ข้ึนไป 
 *โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 4  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506132103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน        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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT                                           50  % 
2. คะแนน PAT 7.2  (รหัส 78)  ภาษาเยอรมัน      50 %    

เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังน้ี 
1. ใบรายงานผลการเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (มธัยม4-6) ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือ 

            2. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ  
            3. ผ่านการสอบวัดระดบัตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดับ A2  
            4. สําเนาใบเสรจ็ชําระเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3  

               *** โปรดลงนามสาํเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ *** 
  ผู้สมคัรสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 

ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในช่วงการสมัคร TCAS รอบ 3 
* หากไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ทัน สาขาวิชาฯ จะตดัสิทธิการสมคัรเข้าศึกษา * 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดับ A2 (หากมี) 

   * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 5  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 6  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506152103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย          จํานวนรับ 15 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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT                50 % 
2. คะแนน PAT             50 % 
   ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังน้ี  PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
        PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส 
       PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 
       PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น 
     PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน 
           PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ 
        PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี  
     PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 7  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506062103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ         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  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. O-NET ภาษาอังกฤษ      40 %  (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 80 %) 
2. คะแนน GAT              40 % 
3. GPAX             20          % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี) 
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ    

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 8  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506082103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย         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  ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

            1. ผลสอบวิชาสามัญ          60 %     ประกอบด้วย 
               1.1 วิชาภาษาไทย        30 %    (ผู้สมัครจะต้องไดค้ะแนนวิชาภาษาไทย 80 คะแนนข้ึนไป) 
               1.2 วิชาสังคมศึกษา               10 % 
               1.3 วิชาภาษาอังกฤษ              20 % 
           2. คะแนน GAT ภาษาไทย           10 % 
           3. ผลสอบ O-NET ภาษาไทย        30 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
 4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
 5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 

 * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ    

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 2 9  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506122103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ          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 2.50 
 3. สุขภาพ : ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง และไม่มีความพิการอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกต้องนําใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
            1. GPAX       20% 
            2. O-NET      30% 
            3. GAT         30% 
            4. PAT 1 (รหัส 71) วัดความถนัดทางคณติศาสตร์   20% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดรูายละเอียดท่ี www.arts.tu.ac.th. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet 
  2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 
  3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา 
  4. ใบรายงานผลการเรยีน พร้อมสาํเนา 
  5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
  6. ใบรับรองแพทย์ท่ีรับรองว่าไม่มอีาการตาบอดหรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง และไมม่ีความพิการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5218-20  
 www.arts.tu.ac.th.             

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 0  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506171203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

(โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)    
จํานวนรับ  85 คน 

คุณสมบัตเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายต้องไม่ต่ํากว่า 2.75    

เกณฑ์การคัดเลือก 
 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วิชาความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย) คิดเป็น 
100 % 
           ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 

วิชาความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย)     
สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562      เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบ ทปอ. รอบท่ี 3  (รับตรงร่วมกัน) ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)  
2. หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีน 6 ภาค ระบุ “จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ปพ.1) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
5. สําเนาใบประกาศนียบัตร จบมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ) 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด้วยตนเอง หรอื ส่งทางไปรษณีย์ ในช่วง

การรับสมัคร TCAS รอบ 3 ตามท่ีอยู่  สํานักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ห้อง 103 ช้ัน  1  
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
   เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร ์

           เวลาการสอบสมัภาษณ ์เริ่มเวลา  9.00 น. 
 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้  
2. Portfolio (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 1  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
            โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) 
            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์ 
            โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 089-477-5123  
            Facebook : SEAS Thammasat  / www.seas.arts.tu.ac.th 
            (ในวันและเวลาราชการ)   

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 2  

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 00506182203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)            จํานวนรับ  60 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

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

 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้เก่ียวกับประเทศรสัเซีย และเครือรัฐเอกราช 

คิดเป็น 100 % 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาความรู้เก่ียวกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช  สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปน้ี 

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวม 6 ภาคการศึกษา 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว 
*** โปรดลงนามสําเนาถูกต้องทุกฉบับ *** 
ผู้สมคัรสามารถส่งเอกสารประกอบการสมคัรด้วยตนเอง หรือ โดยสง่ทางไปรษณีย์ มายังโครงการรสัเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มธ.ศูนย์รังสติ ท่ีอยู่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  : 02-696-5663-4  
 www.arts.tu.ac.th. หรือ www.russianstudies-tu.com  

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 3  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012193 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์    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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
คะแนน GAT/PAT   GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                40% 
   PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร)์ (กําหนดข้ันต่ํา 25%)           60% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 4  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012113 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1      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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT/PAT  GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                50% 
2. คะแนน  9 วิชาสามัญ (กําหนดข้ันต่ําวิชาละ 50%)                                                  50%  

 ภาษาไทย   
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ภาษาอังกฤษ  
 คณิตศาสตร์ 1  หรือ คณิตศาสตร ์2  
 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 5  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                  
 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 6  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
รหัสสาขา 00507012123 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2     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 3.25 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
 คะแนน GAT/PAT  GAT (กําหนดข้ันต่ํา 40%)                                40% 
   PAT7 (ความถนัดทางภาษา) (กําหนดข้ันต่ํา 50%)                  60% 

 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 
 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 
 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหล ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.   
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาทะเบียนบ้าน  
4. วุฒิบัตรการศึกษา  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา 
          • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย 
          • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้มา

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณด์้วย 
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.5 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน

สอบสัมภาษณ์) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผูม้สีิทธ์ิสัมภาษณ์ และตรวจ

ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com   
** ถ้าไม่นําหลักฐานท้ังหมดดังกลา่วข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไมร่ับอนุญาตให้

เข้าสอบสมัภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ ์



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 7  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสติ : 0-2696-6210, 6267    
 www.jc.tu.ac.th                  
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 3 8  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รหัสสาขา 00508012103 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา       
จํานวนรับ  80  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. อ่ืนๆ   

3.1 กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสตูร GPAX                         20  % 
2. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT)                          50  % 
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    30  % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00  น.  สถานท่ี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสติ  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พร้อม ฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน 

พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสาํเนารับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถ้ามี)  และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835     
 www.socanth.tu.ac.th  
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รหัสสาขา 00508022203 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม   

(โครงการพิเศษ)     
จํานวนรับ  80  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. อ่ืนๆ   

3.1 กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีกาลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสตูร GPAX                         20  % 
2. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT)                       50   % 
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    30   % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 12.30 – 14.00 น. สถานท่ี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรยีน  

พร้อมฉบับสําเนาท่ีรับรองความถูกต้อง  1 ชุด 
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสําเนารบัรองความถูกต้อง  1 ชุด 
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกุล (ถ้ามี)  และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสติ : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835      
 www.socanth.tu.ac.th  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา 00509032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ  จํานวนรับ 50 คน 

รหัสสาขา 00509042103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509122103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509102103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509052103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509082103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509092103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวนรับ 45 คน 
รหัสสาขา 00509112103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509142103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ 40 คน 
รหัสสาขา 00509152103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส ์ จํานวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00509182103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509172103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00509162103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จํานวนรับ 25 คน 
รหัสสาขา 00509312103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร จํานวนรับ 25 คน 

รหัสสาขา 00509292203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ 45 คน 
รหัสสาขา 00509282203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509202203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ  
(หลักสูตรตรีควบโท) (โครงการพิเศษ)  

จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509252203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 35 คน 

รหัสสาขา 00509302203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 40 คน 

รหัสสาขา 00509322203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ 
การแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า     กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            30  % 
6. สอบสัมภาษณ ์
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ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการ
คัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            20  % 
6. PAT 3 (รหัส 73)            10  % 
7. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น. สถานท่ี อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. วุฒิการศึกษา 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ – สกุล 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045 
 www.sci.tu.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา 00509012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00509272203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00509133103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  

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  ดังนี้ 
2.1 ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่กําหนด GPAX 
2.2 ผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายคณิตสาสตร์ – อังกฤษ ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20  % 
2. ONET                 30  % 
3. GAT (รหัส 85)  10  % 
4. PAT 1 (รหัส 71)            10  % 
5. PAT 2 (รหัส 72)            30  % 
6. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น.   
สถานท่ี   ศูนย์รังสิต  อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสติ   
 ศูนย์ลําปาง อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. วุฒิการศึกษา 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ – สกุล 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045 
 www.sci.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510022103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00510032103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา       จํานวนรับ  25 คน 
รหัสสาขา 00510042103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ  12 คน 

รหัสสาขา 00510052103 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวนรับ  12 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75   
 3. สุขภาพ : ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)               50 %         
2. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์(PAT 3 รหัส 73)   50 %  
ท้ังน้ี  คะแนนแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30  ของคะแนนเต็ม 
หมายเหตุ : การประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะเรยีงตามลาํดับคะแนนรวมของ PAT 1  และ PAT 3  จากมากไปหา

น้อย ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30  น.   สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

            1. รูปถ่ายสี/ขาวดาํ ขนาด 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา) 
            2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
            3. สําเนาบัตรประชาชนผู้สมคัร  
            4. สําเนาทะเบียนบ้านผูส้มัคร  
            5. ใบรับรองแพทย์ท่ีเป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน (ยกเว้นคลินิก)   

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-.5643001-9 ต่อ 3012 3013 3212 3024  
 www.engr.tu.ac.th  เลือก งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510122203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)           
จํานวนรับ 42 คน 

รหัสสาขา 00510132203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
(โครงการพิเศษ)    

จํานวนรับ 10 คน 

รหัสสาขา 00510114203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (โครงการพิเศษ)           

จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

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

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. มีผลการเรียนและเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่า ดังนี้     

2.1 มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สําหรบัการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค)  

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

ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อท่ี 3) 
 *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 

หรือ 
2.3 มีผลสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนของทุกหลักสูตร ต้องมผีลสอบ Basic Engineering 

and Sciences Examination ระดับ “C”และผูส้มัครสอบคัดเลือกโดยการขอรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO) ต้องมีผลสอบ 
Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “B”  

 
 3. 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. พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ 
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ  
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์ 
4. หากเกิดปัญหาอ่ืนใด คําตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบรหิารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา Basic Engineering and Sciences Examination สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 และ 13.30–15.30 น.  
สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

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

นานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ) 
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4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ  
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาตา่งชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน   
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาท่ี https://goo.gl/forms/3hiOMH8hIqbs6Swh1 โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารใน

รูปแบบ PDF  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์   

วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.  สถานท่ี  อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครพร้อมตดิรูปถ่าย 1.5 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
3. ประกาศนียบัตรสาํเร็จการศึกษา (กรณีนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรยีนในต่างประเทศ)  

ฉบับจริงพร้อมสาํเนา 
4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ  ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ฉบับจริงพร้อมสําเนา  
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาตา่งชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
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 00510072203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร 

การก่อสร้าง : EBM (โครงการพิเศษ)        
จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00510082203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
: iPEN-iEE (โครงการพิเศษ)             

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00510092203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en 
(โครงการพิเศษ)        

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์    ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์    ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า     กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร)์  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT    20       % 
2. คะแนน PAT 1              40       % 
3. คะแนน PAT 3  40       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร      2. สําเนาบัตรประชาชน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250  
 www.tupine.engr.tu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00510104203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์  :  

V-TECH (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา)        
จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่น้อยกว่า 2.50   
 3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GAT    20       % 
2. คะแนน PAT 1              40       % 
3. คะแนน PAT 3  40       % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานท่ี อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร      2. สําเนาบัตรประชาชน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250  
 www.tupine.engr.tu.ac.th 
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คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์           ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                          กศน.                                                                         
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด 
 3. สุขภาพ 

3.1  ไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test ซ่ึงผลการ
ตรวจจะต้องไมม่ีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ท่ีถือว่าเป็นตาบอดสีข้ันรุนแรงตามแนทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยั
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนําผลการตรวจ หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร 
               3.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง  
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT      40% 
2. คะแนน  PAT2         60% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7216   
 www.allied.tu.ac.th  

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 0  

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512022103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์         ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.             
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00  
 3. สุขภาพ : ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพ่ือให้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

 1. คะแนน  GAT            20 % 
 2. คะแนน  PAT2           40 % 
 3. คะแนน 7 วิชาสามัญ      40 % 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323   
 www.allied.tu.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 1  

คณะสหเวชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00512082203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                            ปวช.                    

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า                                                         กศน.                                                                                                  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561 สายสามญั แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.00  
 3. สุขภาพ เป็นผู้ท่ีมสีุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 4. อ่ืนๆ  

4.1 ต้องเป็นนักเรยีนท่ีมีภมูิลําเนาตามสาํเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันท่ีสมคัรภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา 

4.2 ผูส้มัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)          30 % 
2. คะแนน PAT 1 (รหัส 71)              20 % 
3. คะแนน  PAT 2 (รหัส 72)             50 % 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพ้ืนท่ี) 
2. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจัดทําเอกสารในรูปแบบ PDF และส่งมาท่ี e-mail: rttuofficial@gmail.com 

(หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปิดรับสมัคร) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

รวม 6 ภาคการศึกษา) 
4. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT 
5. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพ้ืนท่ี) 
    5.1 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีให้รับใบรับรองได้ท่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

                5.2 นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาให้รับใบรับรองได้ท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 2  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

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

 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 3  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
รหัสสาขา 00514022103 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีขอรับทุน)           จํานวนรับ 30 คน 

รหัสสาขา 00514012103 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (กลุ่มท่ีไมข่อรับทุน) จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. การตรวจสุขภาพ : ให้นําผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์โดยพิมพ์แบบรายงานผล
การตรวจสุขภาพ  จาก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจรา่งกาย ดังน้ี 

3.1 ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏิบัติการ 
3.2 ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
3.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนําฟิล์มเอกซเรย์มา) 
3.4 ตรวจตาบอดส ี
3.5 ตรวจการมองเห็น  (VA)    

4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครขอรับทุน จะไดร้ับทุนดังน้ี 
4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะไดร้ับทุนการศึกษาจํานวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏบัิติงานชดใช้ทุน 2 เท่า 

(8 ปี) ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ
4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสญัญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายช่ือผู้

มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  และไมส่ามารถยกเลิกการขอรับทุนได้   
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT รหัส 85)      60%  
2. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72)    40% 
3. สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว 8.30 – 10.00 น.   สถานท่ี  ณ  ห้อง 219 ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์   
                                                       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์งัสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ  ทปอ.) 
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ  (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th) 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง)  จํานวน  1  ฉบับ 
4. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ฉบับ (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) 
    



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 4  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.   

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสติ : 02-9869213  ต่อ  7323 , 7397  
 www.nurse.tu.ac.th ,  bnuch@nurse.tu.ac.th 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 5 5  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515012103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการละคอน จํานวนรับ  35 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   
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่าํกว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ท่ีสําร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : เป็นผู้ท่ีไมม่ีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาความถนัดทางการละคอน 40 % 
2. คะแนน GAT              20 %   
3. สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 30 % 
4. สอบสัมภาษณ์                           10 % 

 ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ. 
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ี www.reg.tu.ac.th 
 วิชาความถนัดทางการละคอน        สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562   เวลา 09.00-12.00 น.  
 ท้ังน้ี คณะจะคัดเลือกผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอนจํานวน 100 คน เพ่ือมีสิทธ์ิเข้าสอบปฏิบัติการแสดง 
(Audition) ซ่ึงจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันท่ี 18 มีนาคม 2562  ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ และสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันเสาร์ท่ี 23 – วันอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.  สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. 
2. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รงัสิต : 02-696-6249        
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515022103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   

วิชาเอกสิ่งทอ   
จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00515032103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   
วิชาเอกแฟชั่น   

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 2.50 
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 

 2.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
 องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน  ดังน้ี 

วิชาเอกสิ่งทอ   
1. ความถนัดท่ัวไป (GAT 85)  20% 
2. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอ  35% 
3. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ  35% 
4. สอบสัมภาษณ์    10% 

วิชาเอกแฟชั่น   
1. ความถนัดท่ัวไป (GAT 85)  20% 
2. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟช่ัน  35% 
3. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน  35% 
4. สอบสัมภาษณ์    10% 

 ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ี www.reg.tu.ac.th 

วิชาเอกสิ่งทอ   
1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอ                                    
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  

            2. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ                       
 สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 13.30-16.30 น.  

วิชาเอกแฟชั่น   
1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟช่ัน                                   
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 
2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน                                
สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562  เวลา 13.30-16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
                วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
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สอบสัมภาษณ์    
          วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.  สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ. 
2. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

3.  ใบรับรองแพทย์ว่าตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) เท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249       
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515043103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  
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 2.50 
2.1 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. วิชาวาดเส้นเพ่ือการออกแบบ   50%            
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  50% 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาวาดเส้นเพ่ือการออกแบบ                     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  และ 
วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
             วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบสัมภาษณ์    
             วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.   สถานท่ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ําปาง 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา สาํหรับผู้ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ท่ีสาํเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ํากว่า 2.50 

2. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
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 00516012203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  99 คน 

รหัสสาขา 00516032203 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  39 คน 
รหัสสาขา 00516052203 หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมบัณฑติ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  25 คน 

รหัสสาขา 00516022203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 

จํานวนรับ  41 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 ผูส้มัครต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมผีลการเรียนคะแนนเฉลีย่สะสม
ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ํากว่า  2.75 

2.2 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  2.75 
 3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX   20% 
2. O-NET       30% 
3. GAT         10% 
4. PAT 4       40% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมคัร เว็ปไซต์ http://mytcas.com 
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
7. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว /2 น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รปู (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 6 0  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

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 00516042203 หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  44 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 ผูส้มัครต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมผีลการเรียนคะแนนเฉลีย่สะสม

ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ํากว่า  2.75 
2.2 ผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  2.75 

 3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 
 4. อ่ืนๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีตั้งใจเฉพาะท่ีจะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX      20% 
2. O-NET      30% 
3. GAT         50% 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. 
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมคัร เว็ปไซต์ http://mytcas.com/ 
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
7. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว /2 น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รปู (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
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 00516072203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกจิ และ

เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (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 หรือเทียบเท่า 

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  ไม่ต่าํกว่า 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 ไม่ต่ํากว่า 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) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 

            - O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรบั โรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี  

3 ภาคการศึกษา) ในกรณีท่ีมีผลการเรยีนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐานอ่ืนๆ (อย่างใดอยา่งหน่ึง) ท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) ท่ีผ่าน เกณฑ์ตามท่ีกําหนด 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ท่ี โครงการการจัดการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสติ จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันท่ี  30 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.30  น. สถานท่ี อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์             
2. บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา และผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน  1  ฉบับ 
3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล   เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรบัรอง  

สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ   
4. สําเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผูส้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
 **หมายเหตุ**  ผู้ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House จะต้องชําระค่ายืนยนัสิทธ์ิในวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 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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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รหัสสาขา 00517012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    จํานวนรับ  35 คน 

รหัสสาขา 00517022103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  จํานวนรับ  20 คน 
รหัสสาขา 00517032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชงินวัตกรรม    จํานวนรับ  20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน    

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561   

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 3. สุขภาพ  

3.1 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาการสรา้งเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ไม่มีโรคตดิต่อ
ร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3.2 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรอืโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสมัภาษณ์ และจะต้องไมม่ี

ปัญหาด้านสายตา ดังน้ี 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
3. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)     20  % 
2. คะแนน PAT (รหัส 72)     30  % 
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX)   20 % 
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)    30 % 
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสดุของผู้สมคัรท่ีผ่านเกณฑ์ เพ่ือประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ โดยผูม้ีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสมัภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือและนามสกุลของตนเอง  
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปิดรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
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สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th 
 รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น. สถานท่ี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสติ 

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.  
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูรของผูส้มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาท่ีไม่มีความผิดปกติทาง

สายตาตามท่ีกําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มธ. ศูนย์รังสิต งานการนักศึกษา โทร. 02-564-4440 ต่อ 7420-1 
 Website : www.fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
รหัสสาขา 00517013103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     
จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00517043103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     

จํานวนรับ 20 คน 

รหัสสาขา 00517023103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     

จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตรเ์ท่าน้ัน  

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

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

3.1 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม เป็นผูไ้มม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ี
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3.2 สําหรับผูส้มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรอืโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสมัภาษณ์ และจะต้องไมม่ี

ปัญหาด้านสายตา ดังน้ี 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
3. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)  20  % 
2. คะแนน PAT (รหัส 72)  30  % 
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX)  20 % 
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)  30 % 
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสดุของผู้สมคัรท่ีผ่านเกณฑ์ เพ่ือประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ โดยผูม้ีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสมัภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เอกสารประกอบการสมัคร  
        1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75 
 2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือและนามสกุลของตนเอง  
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายท่ีปิดรับสมัคร 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.fph.tu.ac.th 
 รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น. สถานท่ี ณ ห้องบรรยายรวม 3210 ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมห้าช้ัน มธ. ศูนย์ลําปาง 
 เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

1. ใบสมัคร พร้อมประวัติท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.  
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสตูรของผูส้มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 

1 ฉบับ 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาท่ีไมม่ีความผดิปกตทิาง

สายตาตามท่ีกําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มธ. ศูนย์ลําปาง งานการนักศึกษา โทร. 054-237-991 ต่อ 5601-2 
 Website : www.fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
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คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
รหัสสาขา 00519012103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้       จํานวนรับ  40   คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

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

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร   ไม่ต่ํากว่า 3.00   
 4. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะทางการเรียนรู ้  40 % 
2. GPAX           10 % 
3. คะแนน GAT         20 % 
4. คะแนน 9 วิชาสามัญ    

4.1 วิชาภาษาไทย            10 % 
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ        10 % 
4.3 วิชาสังคมศึกษา                 10 %    

หมายเหตุ : ผูส้มัครท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนข้างต้น 80% จะมสีิทธิสอบสัมภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาเฉพาะทางการเรยีนรู้      สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562             เวลา 13.30 – 15.30 น.    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9  พฤษภาคม พ.ศ. 2562       ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30  น.  สถานท่ี  ช้ัน 1 อาคารสิริวิทยลักษณ์  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครทาง Internet ท่ีกรอกข้อความชัดเจน ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือช่ือ 
2. บัตรประชาชนตัวจริง  พร้อมสาํเนา (หรือเอกสารเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5644440-79 ต่อ 6718 
 http://lsed.tu.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรม  
รหัสสาขา 00523011203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)  
จํานวนรับ 60 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 2.00 
 3. สุขภาพ :  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
 การสมคัรในรอบท่ี 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 คะแนนสอบสามัญ 
1. GPAX    20% 
2. คะแนน GAT    50% 
3. คะแนน O-NET   30% 
4. การสอบสมัภาษณ ์     
 หรือ 
รูปแบบท่ี 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม”  100% 
2. การสอบสมัภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม  สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562    เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.    
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น.  สถานท่ี  วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 4  มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมท้ังลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 0  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรม  
รหัสสาขา 00523031203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 
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 ไม่ต่ํากว่า 2.00 
 3. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 

การสมคัรในรอบท่ี 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 คะแนนสอบสามัญ 
1. GPAX    20% 
2. คะแนน GAT    30% 
3. คะแนน O-NET   30% 
4. คะแนน PAT1   20% 
5. การสอบสมัภาษณ ์
 หรือ 
รูปแบบท่ี 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม”   100% 
2. การสอบสมัภาษณ ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชาพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรม  สอบวันท่ี 10 มีนาคม 2562    เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.   
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานท่ี  วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 4  มธ.ท่าพระจันทร ์
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจนและตดิรูปเรียบร้อย พร้อมท้ังลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (หากมี) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเรจ็การศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ 

ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี) 
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT, PAT1 และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา) 
 www.citu.tu.ac.th 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 
รหัสสาขา 00524013103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

(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. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่กําหนด  

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1) 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)          ค่านํ้าหนัก 20 %  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)           ค่านํ้าหนัก 30 % 
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT)                              ค่านํ้าหนัก 50 % 
** ผลสอบ GAT ต้องมีอายุไมเ่กิน 2 ปี  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น.  สถานท่ี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง 
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
4. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
5. ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป GAT  
6. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
7. เอกสารฉบับจริงทุกรายการ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237999 ต่อ 5338   
www.ci.tu.ac.th 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ 
รหัสสาขา 00524031213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์(PAT1) 
จํานวนรับ  20 คน 

รหัสสาขา 00524041223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (PAT7.1-7.7) 

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 2.50 
 3. สุขภาพ : ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสาํคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี  
1. GPAX                                         20 %  
2. คะแนน GAT                                  30 %  
3. คะแนน PAT (PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7)       20 %  
4. O-NET                                          30 %  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.      

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น.  สถานท่ี อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ ์
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด  
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

อย่างชัดเจน จํานวน 1 ชุด  
3. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) (คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 

2561 เท่าน้ัน) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด   
4. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด  
5. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด  
6. เอกสารใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน เท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  

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 00524033213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์(PAT1) 
จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา 00524043223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (PAT 7.1-7.7) 

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. สุขภาพ : ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50  (ร้อยละ 20) 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา   (ร้อยละ 30) 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)      (ร้อยละ 30) 
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ  (ร้อยละ 20) 
    4.1 ผู้สมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1) ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)  
    4.2 ผู้สมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7.1 - 7.7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไมเ่กิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561 

เท่าน้ัน และการยื่นคะแนน PAT ต้องเลือกยื่นคะแนนระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง  
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  

 1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
2. สําเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันสําเร็จการศึกษา 
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
5. สําเนาผลการทดสอบ O-NET (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
6. สําเนาใบรายงานผลการสอบ GAT และ PAT (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลท้ังหมด (ถ้ามี) 
8. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 6  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ.ศูนย์ลําปาง: 054-237999 ต่อ 5337, 085-694 8037  
 www.ci.tu.ac.th 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 7  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529022303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวนรับ  1  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อยา่งใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี  TOEFL (ITP,PBT≥ 500,  
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 
 ในกรณีท่ีผูส้มัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง        
ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมผีลการเรยีนในช้ัน ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมเีง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในระหว่างการศึกษา 
 อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีนํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        % 
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5.    ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรูปแบบ 

PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 8  

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 
www.tcas.cupt.net 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
 4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ              
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
 6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 7 9  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529032303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางคลินิก  

(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
จํานวนรับ  1  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อยา่งใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี  TOEFL (ITP,PBT≥ 500,  
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 
 * ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง      
ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมผีลการเรยีนในช้ัน ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมเีง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในระหว่างการศึกษา 
 อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีนํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        % 
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสาร 

ในรูปแบบ PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     
สอบสัมภาษณ์     

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562         รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน | 8 0  

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 

 2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 
www.tcas.cupt.net 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
 4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ              
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
 6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
รหัสสาขา 00529012303 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ (โครงการพิเศษ)(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าท้ังในประเทศและตา่งประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ ท้ังน้ีหากผ่านการคัดเลอืกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 * ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ์
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร ไม่กําหนด  
 3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤตดิี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรือ มีความผดิปกติท่ีเป็น    
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตีาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
 4. คะแนนภาษาอังกฤษ เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ดังน้ี 

4.1 ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมผีลการสอบอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรอื IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษใน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
ระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ดังน้ี TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97,  
IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 

หรือ 
4.2 มีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมเีง่ือนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียน 

เรียนวิชา CMH 112 Fundamental Chinese 1 และ วิชา CMH 121 Fundamental Chinese 2 
อน่ึง คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ียื่นสมัครเข้าศึกษา 

 5. อ่ืนๆ : อายุไมเ่กิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. GPAX         20 % 
2. O-NET                       30         % 
3. GAT                           20        %  
4. PAT 2                        30 % 
5. สัมภาษณ์เฉพาะ   

 6. การตรวจร่างกาย   

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า 
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET 
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT 
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2 
5.    ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟลเ์อกสารในรูปแบบ 

PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www. cicm.tu.ac.th 
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th 
2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ท่ีพิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ท่ี 

www.tcas.cupt.net 
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณรีอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์             

(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ   

(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  
6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณท่ีีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้มัครลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์    มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245  
 www.cicm.tu.ac.th 
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
รหัสสาขา 00530012203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  

(โครงการพิเศษ)         
จํานวนรับ  60 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 

เกณฑ์การคัดเลือก 
องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. วิชาเฉพาะ                    50 % 
2. คะแนนมาตรฐาน            50 %  (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%)  
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ท่ี www.reg.tu.ac.th 
วิชา 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ   สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562      เวลา 13.30-16.30 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) 
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยส่งหลักฐานการสมัครมาท่ี CD.PSDS@gmail.com โดยระบุเลขประจําตัวผู้สมคัร 

ช่ือ และนามสกุล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.     

สอบสัมภาษณ์     
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น. สถานท่ี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) 
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสติ : 02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 มือถือ 090-9725311 / 0917304967 
 www.psds.tu.ac.th   www.facebook.com/CD.PSDS/ 
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คณะแพทยศาสตร์ 
รหัสสาขา 00511012103 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  65  คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
รหัสสาขา 00513012103 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  30  คน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
รหัสสาขา 00518012903 หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต      จํานวนรับ  45  คน 

 

รับสมัครผ่านกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ให้ติดตามประกาศกลุม่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 อย่างใกล้ชิด 

http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

 

 
 


