ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
-----------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลาปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์
โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกาหนดสถานที่ศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. รหัส คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร และจานวนรับ แยกตามคณะ/หลักสูตร ดังนี้
รหัส
00506171201
00506182201
00508022201
00509202201
00509252201
00509292201
00509282201
00510042101
00510104201
00510122201
00510132201
00510114201
00510072201
00510082201
00510092201

คณะ/หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) *
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา *
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม *
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรตรีควบโท) *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง : EBM *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ : iPEN-iEE *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en *

จานวนรับ
5
20
5
5
5
5
5
15
5
20
10
2
5
5
5
1

รหัส
00512022101
00512032101
00512082201
00512042201
00512052201
00514042101
00515022101
00515032101
00515043101
00516012201
00516032201
00516052201
00516022201
00516042201
00516072201

00517012101
00517022101
00517032101
00517013101
00517043101
00517023101
00523011201
00523031201

00524013101
00524023201

คณะ/หลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค *
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา *
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา *
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม *
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต *
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ *
หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
วิทยาลัยนวัตกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) *
วิทยาลัยสหวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) *

จานวนรับ
5
5
1
50
50
5
1
1
5
1
1
1
1
1
20

1
1
1
1
1
1
1
10

10
5

2

รหัส

คณะ/หลักสูตร

จานวนรับ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
00530012201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ *
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
00529052201 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
00529042201 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) (โครงการพิเศษ)
รวม

5
13
8
323

มหาวิทยาลัย อาจจะมีการประกาศเพิ่มจานวนรับในบางคณะ/สาขา ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ :
1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ
2. สาหรับคณะที่ไม่ได้ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาหนดจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ทั้งหมด
ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรก
และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ดูคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมั ครฯ
ของทั้ง 2 หลักสูตร ที่เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.cicm.tu.ac.th
เท่านั้น

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
1) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3) เป็ นผู้ที่มี ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริ ตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
7) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1, 2, 3 หรือ 4 ในสถาบันอุดมศึกษา

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3

6. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบ TCAS 62 สาหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้สมัครแต่ละคนมี 1 สิทธิ์ ในการเข้าศึกษา แต่สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล้วเพื่อสมัครคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
ในรอบต่อไปอีกได้ 1 ครั้ง (ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้สูงสุด 2 ครั้ง) โดยต้องสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปแล้วในระบบ
ก่อน ทาการคัดเลือกในรอบถัดไปได้
2) ผู้สมัค รลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธัน วาคม 2561 โดย Log in ด้วย username = รหั ส
ประจาตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้อีเมล์ในการยืนยันตัวตนสาหรับการตั้งรหัสผ่านครั้งแรก ทั้งนี้
สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตลอดเวลา กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ระบบจะสร้าง username จานวน 13 หลักให้ ที่ mytcas.com
3) เมื่ อผู้ส มัค รลงทะเบี ยนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้ว ให้ ต รวจสอบข้ อมูล พื้ นฐานของตนเองที่ ระบบได้ม าจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคั ดเลือกเข้าสถาบั นอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้ แจ้งโรงเรียนต้น สังกัดเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง
4) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งเจ้าของข้อมูล
ให้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด ได้แก่
 ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และคะแนน GPAX / คะแนนกลุ่มสาระวิชา ให้แจ้งโรงเรียน หรือวิทยาลัยต้นสังกัด
ติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
 คะแนน O-NET V-NET GATPAT 9 วิชาสามัญ ให้ติดต่อ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.)
5) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ ยนต่างประเทศ จานวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียน
เทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้สาเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียนคานวณเมื่อสาเร็จ
การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในการยื่ น สมั ค รคั ด เลื อ กได้ ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รต้ อ งแสดงใบรายงานผลการเรี ย นที่ ต่ า งประเทศ
(Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให้กับสถาบัน/คณะที่รับเข้าศึกษาด้วย
6) วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล์ และ เบอร์มือถือ (ผ่านระบบ One Time Password,
OTP) สาหรับ
 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล์ และเบอร์มือถือ)
 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
7) ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อย
ตาม ที่ต้องการ ทั้งนี้ ระบบจะอีเมล์แจ้งผลการดาเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งที่มีการดาเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน
8) ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได้ ภายในช่วงระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ
(จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันปิดรับสมัคร)

7. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตามคู่มือระบบ TCAS 62 สาหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของ
ตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ให้ดาเนินการตามระบบรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น.
2) ชาระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามเวลาทาการ
หรือผ่านระบบ Mobile Banking ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
3) ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง โดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียด
เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัคร
เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และ/
หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไข
ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ หรือก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
4) ผู้ ส มัค รน าใบแจ้งการชาระเงิน ที่ พิ ม พ์ จากระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ทางอิน เตอร์ เน็ ต ไปยื่น ชาระเงิน ค่าสมั ค ร
ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตาม
วัน ที่ ที่ ก าหนด หรือ ชาระผ่ านระบบ Mobile Banking โดยชาระค่ าสมั ค รตามอั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการสมั ค รที่ ก าหนด พร้อ ม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัคร ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง
การชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
หมายเหตุ :
1. การเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตรที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้ว หรือต้องการยกเลิกการ
สมัครดังกล่าวตามประกาศนี้ ผู้สมัครจะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้
ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/
หลักสูตรในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่ได้มีการชาระเงินเป็นสาคัญ
2. กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูล
การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่ าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือ
จัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
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3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th
ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download แบบฟอร์ม
จาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชาระเงิน ส่งมาภายในวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ทาง E-mail: admissions_tu@reg.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1609 และ1633-1639 หาก
พ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคาร้องออนไลน์
ผ่าน อินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5644440-79 ต่อ1609 และ 1633-1639
*** ตรวจสอบจานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ได้ที่ www.reg.tu.ac.th. ***

8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
⚫ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
⚫

อัตราค่าสมัคร
200 บาทต่อสาขา
1,000 บาทต่อสาขา
1,000 บาทต่อสาขา
1,000 บาทต่อสาขา
1,000 บาทต่อสาขา

อนึ่ง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
อัตราค่าสมัครเป็นไปตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครของทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ดูรายละเอียดที่ www.cicm.tu.ac.th

9. การสอบสัมภาษณ์
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศของแต่ละคณะ
• สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ mytcas.com หรือ
www.reg.tu.ac.th

10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
• การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ mytcas.com
• การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา (ทีย่ ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ mytcas.com หรือ
www.reg.tu.ac.th
ขั้ น ตอนการยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามการบริห ารจั ด การและขั้ น ตอนของสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS
หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่กาหนด (เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ ยืนยันสิทธิ์)
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11. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มีก ารกาหนดให้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคน
จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับ สมรรถนะ และทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้งนาไปจัดทาระบบสาหรับการส่งเสริมการสร้า งสมรรถนะตามแนวทาง GREATS
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จใน
ศตวรรษที่ 21

12. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 02 - 564-4440-79 ต่อ 1603 – 9 และ 1626

13. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.
2) ต้ องเป็ นผู้ สาเร็จการศึ กษาตามหลั กสู ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรือเที ยบเท่ า และหากปรากฏว่าผู้มี สิ ทธิ์
เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิท ธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณ สมบัติไม่ ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษา
หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6) หากมหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบพบว่ า ผู้ ซึ่ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

14. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
กิจกรรม
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
เท่านั้น

วัน เดือน ปี
สถานที่
วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 www.reg.tu.ac.th
หรือ www.cicm.tu.ac.th สาหรับ
 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครในหลักสูตร
 ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ทวิภาษา)
ชาระเงินค่าสมัคร
วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผ่านระบบ Teller payment หรือ Mobile Banking (ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคารหรือ ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ )
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร
3 วัน หลังจากวันที่ชาระเงินค่าสมัคร
www.reg.tu.ac.th
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
www.reg.tu.ac.th
กรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ตามที่คณะ/วิทยาลัยกาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับ
สมัคร
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบ พร้อมการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 มิถุนายน 2562
mytcas.com หรือ
www.reg.tu.ac.th
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
mytcas.com
(Clearing house) ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
mytcas.com หรือ
(ทีย่ ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
www.reg.tu.ac.th
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
www.reg.tu.ac.th
 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 การจดทะเบียน
 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506171201

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1

จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
2. Portfolio (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบ สนท. รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ฉบับจริง (กรุณาสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
2. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ ฉบับจริง (กรุณาสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
3. สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ใบ)
4. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาค ระบุ “จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ปพ.1) (รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ใบ)
5. สาเนาใบประกาศนียบัตร จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) (รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ใบ)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ทาง E-mail : seas.thammasat@gmail.com
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ** กรณีส่งเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail กรุณาสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF
เท่านั้น ระบุชื่อเรื่อง ส่งเอกสารประกอบการสมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) โครงการ SEAS คณะศิลปศาสตร์ มธ.
รายละเอียด ระบุ ชื่อ – นามสกุล เบอร์มือถือติดต่อกลับ ชื่อโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.seas.arts.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
การสอบสัมภาษณ์ เริ่มเวลา 9.00 น.
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
2. Portfolio (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา (SEAS) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 089-477-5123 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook : SEAS Thammasat / www.seas.arts.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506182201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
3. สุขภาพ : ปกติ
เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์, ทัศนคติบุคลิกภาพ คิดเป็น 100 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รวม 6 ภาคการศึกษา
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด้วยตนเอง หรือทาง E-MAIL :
Bentochusak@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.russianstudies-tu.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.russianstudies-tu.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5663-4
www.arts.tu.ac.th หรือ www.russianstudies-tu.com
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รหัสสาขา 00508022201 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
จานวนรับ 5 คน
(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. อื่นๆ
3.1 กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลีย่ น มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่กาหนด
3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561
3.3 คณะสังคมวิทยาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนรับสมัครในรอบที่ 5
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
20 %
2. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT/PAT)
30 %
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30 %
4. คะแนนสอบสัมภาษณ์
20 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.socanth.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.socanth.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835
www.socanth.tu.ac.th
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา 00509202201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
จานวนรับ 5 คน
(หลักสูตรตรีควบโท)(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายคณิตศาสตร์-อังกฤษ  ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX ค่าน้าหนัก 5 %
2. O-NET ค่าน้าหนัก 25 % คะแนน O-NET รหัสวิชา 01-05
3. GAT ค่าน้าหนัก 20 %
4. PAT 1 ค่าน้าหนัก 30 %
5. PAT 2 ค่าน้าหนัก 20 %
คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. บัตรประชาชน
3. ผลคะแนน O-NET GAT PAT 1 และ PAT 2
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ http:math.sci.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ http:math.sci.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มธ.ศูนย์รัสติ
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2518, 2119 โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2100 ต่อ 419
มือถือ 089-072-1185, 098-439-2922, 098-561-8157
http:math.sci.tu.ac.th
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา 00509252201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 00509292201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 00509282201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX ค่าน้าหนัก 5 %
2. O-NET ค่าน้าหนัก 25 % คะแนน O-NET รหัสวิชา 01-05
3. GAT ค่าน้าหนัก 20 %
4. PAT 1 ค่าน้าหนัก 30 %
5. PAT 2 ค่าน้าหนัก 20 %
คะแนน GAT PAT 1 PAT 2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. บัตรประชาชน
3. ผลคะแนน O-NET GAT PAT 1 และ PAT 2
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ http:math.sci.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ http:math.sci.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มธ.ศูนย์รัสติ
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2518, 2119 โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2100 ต่อ 419
มือถือ 089-072-1185, 098-439-2922, 098-561-8157
http:math.sci.tu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510042101 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายสี/ขาวดา ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
5. ใบรับรองแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน (ยกเว้นคลินิก)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
สมัครผ่านสานักงานทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.engr.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.engr.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5643001-9 ต่อ 3012 3013 3212 และ 3024
www.engr.tu.ac.th เลือก งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510104201

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
: V-TECH (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)
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จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX
100 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประชาชน
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tupine.engr.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.tupine.engr.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TU-PINE มธ.ศูนย์รังสิต 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
www.tupine.engr.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510122201
รหัสสาขา 00510132201
รหัสสาขา 00510114201

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
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จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
2.1 มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สาหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค)
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 3) หรือ
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สาหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค)
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 3)
*ไม่รวมภาคการศึกษาทีไ่ ปศึกษาต่างประเทศกรณีโครงการแลกเปลี่ยน
หรือ
2.2 มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนี้
หมวดคณิตศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35%
• SAT II (Mathematics I หรือ II ) อย่างน้อย 600 คะแนน
• GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ขึ้นไป
• GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ขึ้นไป
• GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน
• New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน
• IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ากว่า 5
• ACT ไม่ตากว่
่ า 19
หมวดวิทยาศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35%
• SAT II (Physics หรือ Chemistry ) อย่างน้อย 600 คะแนน
• GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป
• GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ขึ้นไป
• GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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• New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน
• IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ากว่า 5
• ACT ไม่ตากว่
่ า 19
หมวดภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ากว่า 4.0
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ตากว่
่ า 500
• SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
• ACT (English & Reading) ไม่นอ้ ยกว่า 16
หรือ
2.3 มีผลสอบวิชาเฉพาะ มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “C”
3. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ากว่า 4.0
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ตากว่
่ า 500
• SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
• ACT (English & Reading) ไม่นอ้ ยกว่า 16
เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1.พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
2.พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
3.พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์
4.หากเกิดปัญหาอื่นใด คาตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา Basic Engineering and Sciences Examination สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 และ 13.30–15.30 น.
สถานที่ อาคารอานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายสี/ขาวดา ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. ประกาศนียบัตรสาเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้ มัคร ได้แก่ สาเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สาหรับนักศึกษาต่างชาติ) สาเนาทะเบียนบ้าน
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tep.engr.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.tep.engr.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196
www.tep.engr.tu.ac.th, email: tep_info@engr.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510072201
รหัสสาขา 00510082201
รหัสสาขา 00510092201

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร
การก่อสร้าง : EBM (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
: iPEN-iEE (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en
(โครงการพิเศษ)
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จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
20 %
2. คะแนน PAT 1 หรือ PAT 2
40 %
3. คะแนน PAT 3
40 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประชาชน
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tupine.engr.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.tupine.engr.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
www.tupine.engr.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1 2

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512022101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 3.00
3. สุขภาพ : ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
20 %
2. คะแนน PAT2
40 %
3. คะแนน 7 วิชาสามัญ
40 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323
www.allied.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1 3

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512032101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ความรู้หรือความสามารถพิเศษ เช่น ทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ (เอกสารฉบับจริงและ
เอกสารเพิ่มเติมให้นามาวันสัมภาษณ์)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากผลการเรียน
2. พิจารณาความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในทุกระดับ
3. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงผลงานทางด้านกีฬาทุกระดับ ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอื่นๆ ที่ยนื ยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือเอกสาร
เทียบเท่า
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
(เอกสารฉบับจริงและเอกสารเพิ่มเติมให้นามาวันสัมภาษณ์ )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7217
www.allied.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1 4

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512082201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
3. สุขภาพ : เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GAT (รหัส 85)
30 %
2. PAT 1 (รหัส 71)
20 %
3. PAT 2 (รหัส 72)
50 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม 6 ภาคการศึกษา)
4. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7233
www.allied.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1 5

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512042201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
3. ความรู้หรือความสามารถพิเศษ เช่น ทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรืออื่นๆ (เอกสารฉบับจริงและ
เอกสารเพิ่มเติมให้นามาวันสัมภาษณ์ )
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้นไปทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยจะต้องนา
หลักฐานอันได้แก่ใบประกาศรางวัลหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือเอกสารเทียบเท่า
2. และ/หรือพิจารณาคะแนนการสอบความถนัดทั่วไป ในปี 2560-2561
3. การสอบสัมภาษณ์
4. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงถึงผลงานทางด้านกีฬา อาทิเช่น ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือ
เอกสารเทียบเท่า
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ใบแจ้งคะแนน GAT/PAT (เฉพาะผู้ที่ใช้ผลคะแนนการสอบความถนัดทั่วไปในการพิจารณา)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
(เอกสารฉบับจริงให้นามาในวันสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7264
www.allied.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 1 6

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512052201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
3. ความรู้หรือความสามารถพิเศษ เช่น ทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรืออื่นๆ (เอกสารฉบับจริงและ
เอกสารเพิ่มเติมให้นามาวันสัมภาษณ์ )
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้นไปทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ โดยจะต้องนา
หลักฐานอันได้แก่ใบประกาศรางวัลหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือเอกสารเทียบเท่า
2. และ/หรือพิจารณาคะแนนการสอบความถนัดทั่วไป ในปี 2560-2561
3. การสอบสัมภาษณ์
4. การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานแสดงถึงผลงานทางด้านกีฬา อาทิเช่น ใบประกาศ รางวัล รูปถ่าย หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันหรือ
เอกสารเทียบเท่า
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ใบแจ้งคะแนน GAT/PAT (เฉพาะผู้ที่ใช้ผลคะแนนการสอบความถนัดทั่วไปในการพิจารณา)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
(เอกสารฉบับจริงให้นามาในวันสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.allied.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7264
www.allied.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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คณะพยาบาลศาสตร์
รหัสสาขา 00514042101 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
3. การตรวจสุขภาพ : ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผล
การตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
3.1 ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3.2 ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์มา)
3.4 ตรวจตาบอดสี
3.5 ตรวจการมองเห็น (VA)
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85)
60%
2. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72) 40%
3. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.nurse.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.nurse.tu.ac.th
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ สนท.)
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-9869213 ต่อ 7323 , 7397
www.nurse.tu.ac.th , bnuch@nurse.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00515022101
รหัสสาขา 00515032101

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
วิชาเอกสิ่งทอ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
วิชาเอกแฟชั่น
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จานวนรับ 1 คน
จานวนรับ 1 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
2.1 ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
2.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
วิชาเอกสิ่งทอ
วิชาเอกแฟชั่น
1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85)
20%
1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85)
20%
2. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ
35%
2. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น 35%
3. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 35%
3. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 35%
4. สอบสัมภาษณ์
10%
4. สอบสัมภาษณ์
10%
ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาเอกสิ่งทอ
วิชาเอกแฟชั่น
1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ
1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
2. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ
2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.
2. ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ทสี่ าเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ากว่า 2.50
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์ (เอกสารประกอบการสมัครข้อ 1) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-6249
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00515043101

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
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จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
2.1 ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
2.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
เกณฑ์การคัดเลือก
การสมัครในรอบที่ 5 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ซึ่งจัดสอบเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2562
1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ 50%
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 50%
รูปแบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ (วาดเส้นเพื่อการออกแบบและความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 100%
ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบ 2206 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ.ศูนย์ลาปาง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ทสี่ าเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ากว่า 2.50
ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์(เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1)ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบตั ิ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบ 2206 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มธ.ศูนย์ลาปาง
ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-6249 มธ.ศูนย์ลาปาง : 054-237-999 ต่อ 5403
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 2 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516012201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 1 คน
รหัสสาขา 00516032201 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 1 คน
รหัสสาขา 00516052201 หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 1 คน
รหัสสาขา 00516022201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนา
จานวนรับ 1 คน
อสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2.2 ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20%
2. O-NET
30%
3. GAT
10%
4. PAT 4
40%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น.
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ การรับสมัคร
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว /2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ | 2 2

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016
www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516042201 หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2.2 ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20%
2. O-NET
30%
3. GAT
50%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น.
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ การรับสมัคร
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว /2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016
www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516072201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ
จานวนรับ 20 คน
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 61 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)
- SAT Critical Reading ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50-2.99
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math I หรือ II ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน Science ไม่ต่ากว่า 600 คะแนน
TU STAR (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน, Critical Thinking ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
Modern World Literacy ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
GCSE/IGCSE Math ไม่ต่ากว่า B, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า B
IB Diploma Math ไม่ต่ากว่า 5, Physics/Chemistry ไม่ต่ากว่า 5
NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 61 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)
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- SAT Critical Reading ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สาหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาค การศึกษา (สาหรับโรงเรียนทีม่ ี 3
ภาคการศึกษา) ในกรณีที่มผี ลการเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบ คะแนนมาตรฐานอื่นๆ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กาหนด
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กาหนด
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่ โครงการการจัดการออกแบบ
ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB
ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th/dbtm
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.tds.tu.ac.th/dbtm
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
**หมายเหตุ** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 17-18 มิถนุ ายน 2562 และชาระค่ายืนยันสิทธิ์
ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 จานวนเงิน 20,000 บาท ชาระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี SSP.DBTM.APTU. เลขที่บญ
ั ชี 475-0-86177-4 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030
www.tds.tu.ac.th/dbtm
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขา 00517012101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานวนรับ 1 คน
รหัสสาขา 00517022101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 1 คน
รหัสสาขา 00517032101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
จานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
3. สุขภาพ
3.1 สาหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 สาหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มี
ปัญหาด้านสายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)
20 %
2. คะแนน PAT (รหัส 72)
30 %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)
30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. สาเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปดิ รับสมัคร
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น. สถานที่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ มธ.
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผูส้ มัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทาง
สายตาตามที่กาหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 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 00517013101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานวนรับ 1 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัสสาขา 00517043101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
จานวนรับ 1 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัสสาขา 00517023101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 1 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
3. สุขภาพ
3.1 สาหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม เป็นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 สาหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มี
ปัญหาด้านสายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. สาเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปดิ รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น.
สถานที่ ณ อาคารเรียนรวมห้าชั้น มธ. ศูนย์ลาปาง
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ มธ.
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผูส้ มัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทาง
สายตาตามที่กาหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาปาง 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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วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัสสาขา 00523011201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
จานวนรับ 1 คน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.00
3. สุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
การสมัครในรอบที่ 5 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบสามัญ
1. GPAX
20%
2. คะแนน GAT
50%
3. คะแนน ONET
30%
4. การสอบสัมภาษณ์
หรือ
รูปแบบที่ 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม” 100%
2. การสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม
สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสาเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ
เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยการอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB ในระบบ
รับสมัครของสานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.citu.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.citu.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
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เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสาเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ
เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ ONET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา)
www.citu.tu.ac.th
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วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัสสาขา 00523031201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
จานวนรับ 10 คน
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.00
3. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
การสมัครในรอบที่ 5 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบสามัญ
1. GPAX
20%
2. คะแนน GAT
30%
3. คะแนน ONET
30%
4. คะแนน PAT1
20%
5. การสอบสัมภาษณ์
หรือ
รูปแบบที่ 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม” 100%
2. การสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม
สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสาเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ
เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
4. ใบรายงานผลคะแนน GAT, PAT1 และ ONET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยการอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB ในระบบ
รับสมัครของสานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.citu.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.citu.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
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เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสาเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และใบ
เทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT, PAT1 และ ONET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา)
www.citu.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 00524013101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
จานวนรับ 10 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทีย่ ื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. สุขภาพ : แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20 %
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าน้าหนัก 40 %
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 40 %
(**ผลสอบ GAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี**)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
4. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
** เอกสารประกอบการรับสมัครให้ส่งผ่านระบบรับสมัครโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB
ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.ci.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.ci.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลาปาง : 054-237999 ต่อ 5338
www.ci.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 00524023201

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
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จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. สุขภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 (ร้อยละ 20)
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา
(ร้อยละ 30)
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
(ร้อยละ 30)
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (ร้อยละ 20)
4.1 ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
4.2 ผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561
เท่านั้น และการยื่นคะแนน PAT ต้องเลือกยื่นคะแนนระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
2. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สาเนาผลการทดสอบ O-NET (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
6. สาเนาใบรายงานผลการสอบ GAT และ PAT (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.ci.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.ci.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลาปาง: 054-237999 ต่อ 5337 , 085-694 8037
www.ci.tu.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
รหัสสาขา 00530012201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะ
100%
หรือ
2. คะแนนมาตรฐาน 100% (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%)
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
4. ผลคะแนน O-NET และ GAT
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF จานวน 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับ
สมัคร และส่งหลักฐานการสมัครมาที่ CD.PSDS@gmail.com โดยระบุเลขประจาตัวผูส้ มัคร ชื่อ และนามสกุล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.psds.tu.ac.th www.facebook.com/CD.PSDS/
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่ www.psds.tu.ac.th www.facebook.com/CD.PSDS/
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร. 02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 มือถือ 090-9725311 / 0917304967
www.psds.tu.ac.th www.facebook.com/CD.PSDS/

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
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คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ดาเนินการจัดสอบ)
รหัสสาขา 00529052201 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ดาเนินการจัดสอบ)
รหัสสาขา 00529042201 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 13 คน
จานวนรับ 8 คน

ดูคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัครฯ
ของทั้ง 2 หลักสูตร ที่เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562
และสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.cicm.tu.ac.th เท่านั้น

