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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ี สถานที่ / เว็บไซต์ 

ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 ผู้สมัคร วันที่  2 - 16 ธันวาคม 2562 student.mytcas.com 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น             วันที่  2 - 16 ธันวาคม 2562 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น. 

www.tuadmissions.in.th  
หรือ www.cicm.tu.ac.th ส าหรับ 
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ทวิภาษา)  

ช าระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ smart Bill payment     

วันที่  2 - 16 ธันวาคม 2562 
 (ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ 
กรณีไม่ถูกต้อง ย่ืนค าร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ 

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 
 

www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563 www.tuadmissions.in.th 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 
 

วัน/สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบ พร้อมการประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่  30 มกราคม  2563 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing house) ของ ทปอ. 

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏิทนิกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

• การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 

• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th  
 

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2563 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 
 
 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

10050202610501A บัญชีบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P2  -  - 5 02-696-5730

10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต  ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P2  -  - 5

10050102610501A ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P2  -  - 5 02-613-2191

10050102610801A ควบบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P2  -  - 5

คณะรัฐศาสตร์

10050203903201A รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1 C2  - - P1  - 3.75 5 02-696 5462

10050203903201A รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1 C2  - - P1  - 3.75 5

10050203903201A รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1 C2  - - P1  - 3.75 5

10050103903201D รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ท่าพระจันทร์ ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-1 C1  - - P1  - 3.75 5 02-613-2304

คณะเศรษฐศาสตร์

10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P3 Es5 3.70 50 02-696-5980-2

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1  -  - - P1+P4 Es9 3.25 20 02-696-5504

10050405903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1  -  - - P1+P4 Es9 3.00 10 054- 237999 ต่อ 4

คณะศิลปศาสตร์

10050206901401A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-7 - - - P1 Es1+Es6 3.00 10 02-696-5218-20

10050206902501A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-7 C1 - - P1 Es6 3.00 15

10050206902401A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-6 - - - P1 Es2+Es6 3.50 10

10050206902402A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-3 - - X29 P1+P7 Es6 3.50 5

10050206902502A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7 C1  - X29 P1 Es6 2.75 10

10050206902001A ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-1  -  - - P1+P6 Es1 3.50 10

ข้อมูลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563
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10050206903001A วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-3  -  - X29 P1 Es6 3.50 10 02-696-5218-20

10050106902801B ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-7  -  - - P1+P5 Es1 3.25 35

10050206902401B ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-7  -  - - P1 Es6 3.00 50

10050206902404A ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7 - - - P1+P8 Es6 3.00 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10050209220201A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10 02-564-4440-59 ต่อ

10050209213301A วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 5 2020, 2045

10050209210301A วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209213101A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 3

10050209211901A วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209500401A วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 15

10050209210401A วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 15

10050209211001A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209210302A วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 5

10050209211201A วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209212701A วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209211801A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209212801A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 5

10050209212702A วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209211002A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050409220201A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์ล าปาง ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209220201B วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10
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10050209213301B วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 5 02-564-4440-59 ต่อ

10050209210301B วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10 ต่อ 2020, 2045

10050209210302B วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209220301B วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 10

10050209211401B วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - 3.00 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10050210301601A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 5 02-564-3001-9 ต่อ

10050210303501A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 5 3012 3013 3212 3024 

10050210302101A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 5

10050210300601A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 5

10050210300701A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเคร่ืองกล) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 5

10050210300501A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-4  -  - X23  -  - - 3

10050310302001A วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH ศูนย์พัทยา ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7 - - - P1 - - 3 02-564-3001-9 ต่อ 3250

10050210301601D วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (วิศวกรรมไฟฟ้า) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C7  - P1  - - 02-564-3001 – 9 ต่อ

10050210303501D วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (วิศกรรมอุตสาหการ) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C7  - P1  - - 3256, 3027-8, 3196

10050210302101D วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (วิศวกรรมโยธา) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C7  - P1  - - 120

10050210300601D วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (วิศวกรรมเคมี) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C7  - P1  - -

10050210300701D วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (วิศกรรมเคร่ืองกล) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C7  - P1  - -
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10050210302101B วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - - 10 02-564-3001-9 ต่อ 3250 

10050210301601B วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-4 - - - P1 - - 10

10050210301001B วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-7 - - - P1 - - 10

คณะสหเวชศาสตร์ 

10050212111301A วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-4  - - X29 P10 Es3 3.00 10 02-986-9213 ต่อ 7216

10050212112001A วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-3 - - - P1+P11 - 2.50 20

10050212112001B ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7 - - - P1+P12 - - 140 02-986-9213 ต่อ 7264 

10050212112002B ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7 - - - P1+P13 - - 100

คณะพยาบาลศาสตร์

10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-2  -  - X29 P1+P21  - 3.00 20 02-986-9213 ต่อ 7323, 7397

คณะศิลปกรรมศาสตร์

10050215800401A ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - - P14  - 3.50 5 02-696-6249

10050215800101A ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกส่ิงทอ) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - X29 P15+P16  - 3.00 3

10050215800101A ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกแฟช่ัน) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ  A1 B1-7  -  - X29 P15+P16  - 3.00 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

10050216400501B วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-3 - - X29 P17 Es8 2.75 10 02-986-9606, 

10050216400502B วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-3 - - X29 P1 Es8 2.75 10 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016

10050216400701B สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-3 - - X29 P18 Es8 2.75 5

10050216400301B ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-3 - - X29 P19 Es8 2.75 7

10050216400201D วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C2  - X32 P1  - 2.50 15 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030

10050216400201D วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-7 C2  - - P1  - 3.00 45

          หมายเหต ุ: GPAX คะแนนเฉลีย่สะสม ณ วันทีย่ืน่สมคัร



A B C D X P Es

(ท่ัวไป) (วุฒิ) (อังกฤษ) (พ้ืนท่ี) คุณสมบัติพิเศษ Portfolio Essay

ข้อมูลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

รหัส หลักสูตร ศูนย์ศึกษา
ประเภท
หลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เบอร์ติดต่อสอบถาม

GPAX 

จ านวน
รับ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

10050219903601A ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย ปกติ A1 B1-7 - - - P20 Es4 3.00 65 02-564-4440-79 ต่อ 6718

วิทยาลัยนวัตกรรม 

10050123904001B ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7 - - - P1 Es3 2.50 40 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110

10050123210801B วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7 - - - P1 Es3 2.00 30

วิทยาลัยสหวิทยาการ

10050424903601A ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) ศูนย์ล าปาง ภาษาไทย ปกติ A1 B1-7 - - - P1+P4 - 2.75 10 054-237999 ต่อ 5338

10050124903601B ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) ท่าพระจันทร์ ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7  -  - - P1+P9 Es7 3.25 5 02-613-2842

10050424903601B ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) ศูนย์ล าปาง ภาษาไทย พิเศษ A1 B1-7  -  - - P1 - 2.75 10 054-237999 ต่อ 5337

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

10050230903601B ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ศูนย์รังสิต ภาษาไทย พิเศษ  A1 B1-7  -  - -  P1  -  - 30 02-564-4440-79 ต่อ 1044

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์       

10050211100101D แพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต ภาษาต่างประเทศ  A1 B1-10 C4 - X26 P22 - 2.50 29 02-564-4440-79 ต่อ 7595

10050213120101C ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต หลักสูตรทวิภาษา  A1 B1-10 C4 - X26+X33 P22 - 2.50 19

          หมายเหต ุ: GPAX คะแนนเฉลีย่สะสม ณ วันทีย่ืน่สมคัร



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

A1 1. ผูสมัครตองเปนผูที่มีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด

2. ผูสมัครตองเปนผูที่ยังไมไดใชสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มากอน  

3. ผูสมัครตองไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่จะเปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา

4. ผูสมัครตองไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง

5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา

A2 ผูสมัครตองเปนผูที่มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ (นับถึงวันเปดภาคการศึกษาที่ 1) และตองไมเปนสัญชาติจีน 

B1-1 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญป 2562 เทานั้น

B1-2 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  ป 2562 เทานั้น

B1-3 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ

B1-4 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวย

กิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

B1-5 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต

B1-6 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส หรือมีวุฒิเทียบเทาจากตางประเทศ  (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf )

B1-7 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ   (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf )

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

A : คุณสมบัติทั่วไป

B : วุฒิการศึกษา



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  B1-8 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf ) กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอย

กวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

B1-9 ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf ) ที่สําเร็จการศึกษาในป 2562 เทานั้น

B1-10 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรทวิภาษา) ตองมีกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชา

พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 (ถาสําเร็จการศึกษาแลวให

คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ 

2. ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกําลังศึกษาและจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ที่ไดรับการเทียบความรูตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562 โดยจะตองมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ไดแก  1)  Biology  2) Chemistry  และ 3)  Mathematics หรือ 

Physics  หรือ ผลการสอบแบบ Combined Science

ตองแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)

B3-1 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญป 2562 เทานั้น

B3-2 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต ป 2562 เทานั้น

B3-3 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ

B3-4 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

B3-5 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  B3-6 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส หรือมีวุฒิเทียบเทาจากตางประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf )

B3-7 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ  (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf )

B3-8 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf ) กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอย

กวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

B3-9 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา เชน สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากตางประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ 

http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf ) ที่สําเร็จการศึกษาในป 2562 เทานั้น

B3-10 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาค1) ในโปรแกรมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ศิลปคํานวณหรือศิลปภาษาและจะสําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในปการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกําลังศึกษาและจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ทั้งในประเทศและตางประเทศที่

ไดรับการเทียบความรูตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562

B3-11 ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาค1) ในโปรแกรมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรและจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปการศึกษานี้ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกําลังศึกษาและจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดรับการเทียบความรูตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2562

C1 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  (เกณฑการรับเขาหลักสูตรนานาชาต)ิ  *เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร*

>> TUGET ไมต่ํากวา 500 หรือ TOEFL (PBT) ไมต่ํากวา 500 หรือ TOEFL (CBT) ไมต่ํากวา 173 หรือ TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 61 หรือ IELTS ไมต่ํากวา 6.0 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61

ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ทดสอบ

C : ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
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คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  C2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร*

>> TUGET ไมต่ํากวา 450 หรือ TOEFL (PBT) ไมต่ํากวา 450 หรือ TOEFL (CBT) ไมต่ํากวา 133 หรือ TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 45 หรือ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 45

ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ทดสอบ

C3 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เกณฑการรับเขาหลักสูตรนานาชาติ (แบบมีเงื่อนไข)) *เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร*

>> TUGET ไมต่ํากวา 400 หริอ TOEFL (PBT) ไมต่ํากวา 400 หริอ TOEFL (CBT) ไมต่ํากวา 97 หรือ TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 32 หรือ IELTS ไมต่ํากวา 4.5 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 32

ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ทดสอบ

C4 1. ผูสมัครตองแสดงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยสงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้และตองสงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสอบ

สัมภาษณ 

1.1    IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI  ไมนอยกวาระดับ 6.5  หรือ

1.2    TOEFL score ไมนอยกวาที่กําหนดดังนี้ 

internet-based test total score 79  หรือ computer-based test total score 213 หรือ 

institutional testing program total score 550 ( รับผลคะแนน TOEFL ITP เฉพาะผูมาสอบที่ cicm center เทานั้น)

1.3    TU-GET score ไมนอยกวาที่กําหนดดังนี้ 

paper-based test total score 550 หรือ computer-based test total score 79

* ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษที่นํามาแสดงตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ

2. ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลการสอบ ของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ในป พ.ศ. 2561 และผลการสอบ ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในป พ.ศ. 2562 เทานั้น

ถาผูสมัครสอบไมไดเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตองมีหลักฐานผลการสอบอยางเปนทางการจากหนวยงานที่จัดสอบเทานั้น ไมอนุญาตใหสําเนาเอกสารที่ไดรับจาก Website ซึ่ง

จะไมสามารถตรวจสอบได
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รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  C5 การรับเขานักศึกษาการแพทยแผนจีนบัณฑิต ดานภาษาตางประเทศ แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้

1. ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑหลักสูตรนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีผลการสอบ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) 

หรือ TU-GET ≥ 500 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 ในกรณีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑขางตนแตมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา 3.00 จะไดรับพิจารณาเขา

ศึกษาโดยมีเงื่อนไข โดยจัดใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหวางการศึกษา และจะตองมีคะแนนสอบอยางใดอยางหนึ่งไมต่ํากวาเกณฑ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5

 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 32

2. มีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะไดรับพิจารณาเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไข คือ ไมตองลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิชา CMN 121 

Fundamentals of Chinese 2

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่นํามาแสดง ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเขาศึกษา

C6 ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีผลการสอบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 

TU-GET ≥ 500 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 ในกรณีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑขางตน แตมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00 จะไดรับพิจารณาเขาศึกษา

โดยมีเงื่อนไขโดยจัดใหมี การพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหวางการศึกษา และจะตองมีคะแนนสอบอยางใดอยางหนึ่งไมต่ํากวาเกณฑ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 

(Band) หรือ TU-GET ≥ 400  หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 32

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษที่นํามาแสดง ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ทดสอบ     จนถึงวันสมัครเขาศึกษา

C7 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

>> TUGET ไมต่ํากวา 450 หรือ TOEFL (PBT) ไมต่ํากวา 450 หรือ TOEFL (CBT) ไมต่ํากวา 133 หรือ TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 45 หรือ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 45

หรือ O - NET (Enlglish) 45%  หรือ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 หรือ SAT(Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ไมนอยกวา 400 หรือ ACT (English & Reading) ไมนอยกวา 16

D1 ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค แพร เชียงราย นาน อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก ลําพูน เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน

กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

D2 ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด 

เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

D3 ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว

D : เขตพื้นที่
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P1 แฟมสะสมงาน (Portfolio) : นําเสนอประวัติสวนตัว ผลการเรียน และผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแขงขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร ไมเกิน 10 

หนา กระดาษ A4

P2 แฟมสะสมงาน (Portfolio) ประวัติสวนตัว ผลการเรียน และไดรับรางวัลจากการแขงขันทางดานบริหารธุรกิจ ที่จัดโดยองคกรระดับนานาชาติ (เปนผูเขารวมการแขงขันจะไมไดรับการพิจารณา)

* องคกรระดับนานาชาติ หมายถึง หนวยงานระหวางประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสํานักงานอยูในตางประเทศหรือมีสํานักงานสาขาตั้งอยูในประเทศไทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

P3 1 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาแลว ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไมต่ํากวา 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร 6 ภาคการศึกษาเทากับ 3.90

2 ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไมต่ํากวา 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร 5 ภาคการศึกษาเทากับ 3.90

3 ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงไดกับเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 1 หรือ 2 ตามแตกรณี

4 ผูสมัครเปนผูที่ผานการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได

5 ผูสมัครเปนผูผานการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยไดลําดับคะแนนตั้งแตลําดับที่ 1-50

P4 หนังสือรับรองทํากิจกรรมการทําทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องภายใน 3 ป จากหนวยงาน องคกร จากอาจารยที่ปรึกษา ครูประจําชั้น ผูนําชุมชน

หรือวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร  โดยมีการประเมินทักษะทางสังคม (Social Skills) ในวันสอบสัมภาษณ

P5 หนังสือแนะนําตัวผูสมัครจากครูผูสอนในโรงเรียนที่เปนตนสังกัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู หรือ ที่ผูสมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จํานวน 2 ทาน

P6 หลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษหรือมีความถนัดเปนพิเศษที่เกี่ยวของกับภาษาไทยอยางนอย 2 รายการ เชน ไดรับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูดสุนทรพจน การประกวดอานทํานอง

เสนาะ การแขงขันตอบปญหาวิชาการดานภาษาไทย หรือการไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมอบรมผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ เชน โครงการสรางสรรควรรณศิลป "กวี

ปากกาทอง" เปนตน ทั้งนี้รางวัลที่ไดรับตองเปนรางวัลที่ไดรับขณะศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปนรางวัลที่ไดรับจากการประกวดหรือแขงขันในระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ

P7 มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ยอนหลังไมเกิน 2 ป นับจากวันสมัคร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ก. ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 85 หรือ

ข. สอบผานในระดับที่สูงขึ้นไป (B1 หรือ B2 หรือ C1)

P : คุณสมบัติ Portfolio
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  P8 ผูสมัครสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ก. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญศิลป-สเปน หรือ

ข. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญศิลป-สเปน หรือ 

ค. ไดประกาศนียบัตรวัดระดับภาษาสเปน DELE, DELE Escolar หรือ SIELE (ครบทุกทักษะ) ระดับ A2 ขึ้นไป หรือ 

ง. ไปแลกเปลี่ยนประเทศที่ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการเปนเวลาอยางนอย 9 เดือน

P9 ผูสมัครตองเคยเขารวมการแขงขันทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ ทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับชุมชน หรือหนวยงานที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

P10 ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยีที่จัดโดยองคกรระดับชาต*ิ (รางวัลในระดับดีเดน ดีเยี่ยม หรือลําดับที่ 1-3) หรือนานาชาต*ิ* (รางวัลในลําดับชมเชยขึ้นไป) ในชวงมัธยม

ปลาย *องคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ มหาวิทยาลัยหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สภาวิชาชีพ

 ** องคกรระดับนานาชาติ หมายถึง หนวยงานระหวางประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสํานักงานอยูในตางประเทศหรือมีสํานักงานสาขาตั้งอยูในประเทศไทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

P11 1. ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ 

2. ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้ 

- ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

- รายการแขงขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด องคกรสวนปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ ดูแลจัดการ

แขงขันกีฬาหรือสงเสริมกีฬา 

3. นักกีฬาอาชีพ ที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยูในลีคสูงสุดของประเทศ (ไมนอยกวา 2 ป) 

หมายเหต:ุ ขอ 1,2, มีผลงานระหวางป พ.ศ.2560-2562 และ ขอ 3. มีระยะสัญญาตั้งแตป พ.ศ.2561 เปนตนไป

P12 1. ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ 

2. เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย หรือ 

3. เขารวมรายการแขงขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬา จังหวัด องคกรสวนปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่

ดูแลจัดการแขงขันกีฬาหรือ สงเสริมกีฬา 

4. นักกีฬาอาชีพ ที่มีสัญญากับสโมสร/บริษัทที่สังกัดอยูภายใตสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นๆ 

*หมายเหต:ุ ขอ 1,2,3,4 มีผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป
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  P13 1. ตัวแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน หรือ 

2. ตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาชนแหงชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย 

3. ชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้ 

- ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

- รายการแขงขันที่รับรองโดย สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด องคกรสวนปกครองทองถิ่น สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ ดูแลจัดการ

แขงขันกีฬาหรือสงเสริมกีฬา 

4. นักกีฬาอาชีพ ที่มีสัญญาและสังกัดทีมที่อยูในลีคสูงสุดของประเทศ 

หมายเหต:ุ ขอ 1,2,3  มีผลงานระหวางป พ.ศ.2560-2562  และขอ 4 มีระยะสัญญาตั้งแตป พ.ศ.2561 เปนตนไป

P14 นําเสนอประวัติ ความสามารถ และรางวัลที่ไดรับ พรอมแนบผลงาน โดยเนื้อหาใน portfolio จะตองนําเสนอแนวคิดและกระบวนการสรางผลงานที่ไดรับรางวัล ซึ่งผลงานในบางลักษณะอาจแนบมาเปนไฟลวีดิโอ 

โดยเสนอผลงานที่ไดรับรางวัลดังนี้

1. ไดรับรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการแสดง และ/หรือศิลปกรรม ทางดานการแสดง, การกํากับการแสดง, การออกแบบเพื่อการแสดง, นาฏศิลปไทย/สากล, การประพันธบทละคอน บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย, 

การผลิตภาพยนตรสั้น, ทัศนศิลป, ปาฐกถา (ภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ), การโตวาท,ี  ดนตร/ีการขับรอง, หรือ ความสามารถดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับศิลปะการแสดง

2. รางวัลที่ไดรับ หรือ เกียรติยศที่ไดรับ ตองมาจากหนวยงานหรือสถาบันที่ตางจากสถานศึกษาในตนสังกัด โดยหนวยงานดังกลาวที่มอบรางวัลนั้น ตองมีชื่อเสียงในระดับวิชาชีพ และ มีหลักฐานเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินรางวัล หรือ หลักฐานรายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับแขนงรางวัลนั้นๆ

P15 ผูสมัครรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับทางศิลปะและการออกแบบ (art portfolio) และไมใชแฟมรวมผลงานทางกิจกรรมอื่น

P16 GPA กลุมสาระการเรียนรู หมวดวิชาศิลปะ ก.(ทางทัศนศิลปและออกแบบไมรวมทางนาฏศิลปหรือดนตร)ี ไมต่ํากวา 3.5 ทุกรายวิชาทางศิลปะ โดยตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยประจําหมวดวิชาศิลปะ
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  P17 เกณฑการรับแฟมสะสมผลงานมีดังนี้

1. เนื้อหางานในแฟมสะสมผลงานทางดานความถนัดทางสถาปตยกรรมตองประกอบดวยลักษณะงานดังนี้

    1.1 งานออกแบบ 2 มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Photoshop Illustrator เปนตน สงเปนงานพิมพออกมา (Printout) ไมจํากัดขนาด 

         (วันสัมภาษณใหนําไฟลดิจิทัลผลงานที่ออกแบบดวยคอมพิวเตอรมาประกอบการสัมภาษณดวย)

    1.2 งานออกแบบ 3 มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SketchUp Rhino 3dsMax เปนตน สงเปนงานพิมพออกมา (Printout) ไมจํากัดขนาด 

         (วันสัมภาษณใหนําไฟลดิจิทัลผลงานที่ออกแบบดวยคอมพิวเตอรมาประกอบการสัมภาษณดวย)

    1.3 งานสเก็ตชภาพหรือลายเสนไมจํากัดเทคนิค โดยแบงเปน

         - งานสเก็ตชภาพทางสถาปตยกรรม

         - งานสเก็ตชภาพอื่น ๆ 

    1.4 งานออกแบบตามโจทยที่กําหนด ติดตามโจทยที่กําหนดใหจากเว็บไซด www.tds.tu.ac.th  (ไมจํากัดรูปแบบการนําเสนอ) 

    1.5 ผลงานอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ

2. ไมจํากัดจํานวนหนา ขนาด และรูปแบบการนําเสนอ

3. สงตนฉบับจริง (ไมใชสําเนา)



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  P18 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

เกณฑการรับแฟมสะสมผลงานมีดังนี้

1. เนื้อหางานในแฟมสะสมผลงานทางดานความถนัดทางสถาปตยกรรมภายในตองประกอบดวยลักษณะงานดังนี้

    1.1 งานออกแบบ 2 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเชน Photoshop Illustrator เปนตน สงเปนงานพิมพออกมา (Printout) ไมจํากัดขนาด

         (วันสัมภาษณใหนําไฟลดิจิทัลผลงานที่ออกแบบดวยคอมพิวเตอรมาประกอบการสัมภาษณดวย)

    1.2 งานออกแบบ 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SketchUp Rhino 3dsMax เปนตน สงเปนงานพิมพออกมา (Printout) ไมจํากัดขนาด

         (วันสัมภาษณใหนําไฟลดิจิทัลผลงานที่ออกแบบดวยคอมพิวเตอรมาประกอบการสัมภาษณดวย)

    1.3 งานสเก็ตชภาพหรือลายเสนไมจํากัดเทคนิค โดยแบงเปน

         - งานสเก็ตชภาพทางสถาปตยกรรมภายใน

         - งานสเก็ตชภาพอื่น ๆ 

    1.4 ผลงานอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ

2. ไมจํากัดจํานวนหนา ขนาด และรูปแบบการนําเสนอ

3. สงตนฉบับจริง (ไมใชสําเนา)

P19 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

เกณฑการรับแฟมสะสมผลงานมีดังนี้

1. เนื้อหาในแฟมสะสมผลงานทางดานความถนัดทางภูมิสถาปตยกรรมประกอบดวยลักษณะงานดังนี้

    1.1 ทัศนียภาพดานงานภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Perspective Drawing) ไมจํากัดเทคนิคการนําเสนอ

    1.2 งานออกแบบตามโจทยที่กําหนด ติดตามโจทยที่กําหนดใหจากเว็บไซด www.tds.tu.ac.th  

    1.3 ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน งานสเก็ตชภาพ หรือภาพลายเสนอื่นๆ (Hand Drawing/ Sketch) งานออกแบบดวยคอมพิวเตอร (Photoshop, Illustrator, SketchUp, 3D Program)

2. ไมจํากัดจํานวนหนา ขนาด และรูปแบบการนําเสนอ

3. สงตนฉบับจริง (ไมใชสําเนา)

P20 เอกสารแนะนําตนเอง พรอมแนบรูปถาย ประกอบดวย ชื่อ - สกุล/โรงเรียน/อาย/ุแผนการเรียน/ผลการเรียน และรายละเอียดสวนตัว เชน สมาชิกในครอบครัว อาชีพบิดา มารดา หรือผูปกครอง ภูมิลําเนา ฯลฯ



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  P21 มีแฟมสะสมผลงานที่มีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตรหรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอรที่ไดรับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป

P22 Portfolio ประกอบดวย ผลคะแนนสอบ BMAT , ผลคะแนนภาษาอังกฤษ , ขอมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ  , ขอมูลกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม , 

ความรูความสามารถพิเศษ โดยสง Portfolios ในรูปแบบ PDF ในไฟลเดียวกัน ไปยัง email :  cicm.tu.admission@gmail.com

การพิจารณาใหเปนไปตามคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูกําหนด โดยพิจารณาจาก 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) 

- การทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal Styles Questionnaire)

- การตรวจสุขภาพ 

- การสอบสัมภาษณและความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ เปนการสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผูที่  เหมาะสมที่จะเปนแพทยตอไป

Es1
ผูสมัครสาขาวิชาประวัติศาสตร โจทยเรียงความ (Essay) คือ "จงบอกหนังสือประวัติศาสตรที่ชอบมากที่สุดหนึ่งเลม พรอมอธิบายเหตุผล" 

ผูสมัครสาขาวิชาภาษาไทย โจทยเรียงความ (Essay) คือ ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดรับจากการเรียนภาษาไทยไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมอยางไร

ผูสมัครสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา โจทยเรียงความ (Essay) คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใตนาสนใจอยางไรในความคิดของนักเรียน อภิปรายพรอมยกตัวอยาง

เขียนเรียงความเปนภาษาไทย ใชตัวอักษร Angsana New 16 / Space 1.5 ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 สงไฟลเปน PDF

Es2 ผูสมัครสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โจทยเรียงความ (Essay) คือ Décrivez le métier de vos rêves et donnez vos raisons.

เขียนเรียงความเปนภาษาฝรั่งเศส ใชตัวอักษร ใชตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 space 1.5 ความยาวไมต่ํากวา 200 คําและไมเกิน 2 หนากระดาษ สงเปนไฟล PDF

Es3 เรียงความแสดงถึงมูลเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอในสาขานี้ ใชตัวอักษร Angsana New 16 / Space 1.5 (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)

Es : รูปแบบ Portfolio



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  Es4 1. แรงบันดาลใจในการเรียนที่คณะหรือเปนนักศึกษาของคณะนี้ รวมถึงวิเคราะหความถนัดที่ตนเองมี  และจะนํามาใชตอยอดในการเรียนรูที่คณะนี้ไดอยางไร (สามารถอานรายละเอียดหลักสูตรไดที่ 

https://lsed.tu.ac.th/uploads/lsed/upload/undergraduate-programs/undergraduate-programs-TQF.pdf)

2. ประสบการณการเรียนรูที่ทรงพลัง (อยูในความทรงจํา) : ประสบการณสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา อาจเปนกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือ ประสบการณอื่นๆ ในชีวิต

3. ประเด็นในสังคมที่สนใจ ประกอบดวย ประเด็นที่สนใจคืออะไร / ทําไมถึงสนใจประเด็นนี้ / อธิบายความเชื่อมโยงวาประเด็นนั้นมันมีความสัมพันธกับมิติอื่นๆ ในสังคมอยางไรบาง / ประเด็นนี้มีขอดีอยางไร / มี

ขอจํากัดหรือขอเสียอยางไร / แนวทางในการแกปญหา หรือ สงเสริมใหดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ

1. พิมพดวยตัวอักษร font TH Sarabun 16 pt กระดาษขนาด A4 และ บันทึกเปน .pdf

2. ขอ 1 และ ขอ 2 รวมกันไมเกิน 2 หนา

3. ขอ 3 ความยาว 2-3 หนา

4. เรียงความหัวขอขางตนนี้  จะถูกนํามาใชประกอบ ในวันสัมภาษณ

Es5 1.แฟมสะสมงาน

2.หนังสือแนะนําตัวผูสมัครจากครูผูสอนในโรงเรียนที่เปนตนสังกัดที่ นักเรียนกําลังศึกษาอยู หรือ ที่ผูสมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จํานวน 2 ทาน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนําตัวจาก

ครูผูสอนขางตนแลว ผูสมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนําตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใชครูผูสอนในโรงเรียนที่เปนตนสังกัดประกอบไดดวย

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

4.เอกสารอื่น ๆ เชน ใบประกาศการแขงขันเวทีตาง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  หนังสือรับรองการเขารวมโครงการคายสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา

ฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรับรองการผานการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยไดลําดับคะแนนตั้งแตลําดับที่ 1-50



รหัส คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบท่ี 1 - 3 ประจ าปีการศึกษา 2563

A : คุณสมบัติท่ัวไปEs6 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) หัวข้อต่อไปน้ี 

• มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร

• คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาท่ีสมัคร

• ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขาท่ีสมัคร 

• แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเม่ือส าเร็จการศึกษา   

โดยก าหนดให้ผู้สมัครด าเนินการ ดังน้ี

1. จดหมายแนะน าตัวของทุกสาขาวิชา Space 1.5 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งไฟล์เป็น PDF

2. ผู้สมัครสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา และสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกาศึกษา เขียนจดหมายแนะน าตัว

เป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 

3. ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เขียนจดหมายแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12

4. ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส เขียนจดหมายแนะน าตัวเป็นภาษาฝร่ังเศส  และอาจแนบเอกสารอ่ืนๆ(หากมี) เช่น ประกาศนียบัตร DELF, DALF (ระดับ A2 ข้ึนไป) ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12

5. ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เขียนจดหมายแนะน าตัวเป็นภาษาเยอรมัน ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12

Es7 เรียงความ (Essay) จ านวน 1 เร่ือง โดยทางหลักสูตรฯ เป็นผู้ก าหนด หัวข้อให้ดูรายละเอียดท่ี www.ci.tu.ac.th  เมนู ระดับปริญญาตรี >หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่า

พระจันทร์) >การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา)

Es8 รอบ 1 Portfolio ส่งต้นฉบับจริง (ไม่ใช้ส าเนา)

ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่ง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษา 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1 Portfolio”)

หมายเหตุ : 1. ให้ผู้สมัครน าส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ตามก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร  (นับวันประทับตราไปรษณีย์ วันสุดท้ายท่ีปิดรับสมัคร)

2. การขอรับคืน Portfolio ภายในวันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเวลาราชการ) หากเลยก าหนดคณะฯ ขออนุญาตท าลาย
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  Es9 ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการสมัคร  (Portfolio ฉบับสมบูรณ)  มายัง ฝายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 (โดยยึดตราประทับวันที่สง) 

ที่อยูการจัดสง ใหระบุหนาซองเอกสารวา “เอกสารประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1”

ศูนยรังสิต :  ฝายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 99 หมู 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 

ศูนยลําปาง : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เลขที่ 248 หมู 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190

หมายเหตุ  ผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัครตามศูนยการศึกษาที่ตนเองสมัครเทานั้น

X1 ผูสมัครประเภทขอรับทุนของคณะพยาบาลศาสตร จะไดรับทุนดังนี้

ก. ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะไดรับทุนการศึกษาจํานวน 80,000 บาท/ป เปนเวลา 4 ป และปฏิบัติงานชดใชทุน 2 เทา (8 ป) ที่ รพ.มธ.

ข. ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาขอรับทุนกับ รพ.มธ. ทันทีภายหลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและไมสามารถยกเลิกการขอรับทุนได

X2 ผูสมัครคณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค

ก. ตองเปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบานไมนอยกวา 1 ป ณ วันที่สมัครภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

ข. ผูสมัครตองผานการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลตนสังกัด

X3 คะแนน GAT ขั้นต่ํา 150 คะแนน และ PAT2 ขั้นต่ํา 125 คะแนน

X4 ผูสมัครตองมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ โดยพิจารณาจาก 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 1 ทั้งนี้แตละวิชาตองไดคะแนนไมต่ํากวา 30 คะแนน และตองไดคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา ไม

นอยกวารอยละ 50

X5 กรณีที่ไดศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากตางประเทศขณะที่กําลังศึกษาในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตองมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบตอนปลาย (ม.4-ม.6)

X6 ผูสมัครตองมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร โดยใหใชคะแนนของป

การศึกษา 2560  ปการศึกษา 2561 หรือ ปการศึกษา 2562 เทานั้น

X7 ผูสมัครตองมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนขั้นต่ําของวิชาสังคมศึกษา  และวิชา

ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ 40

X : คุณสมบัติพิเศษ
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  X8 กลุมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุน  

1. ผูสมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุนกลุมมีพื้นตองมีผลคะแนน PAT7.3 (ภาษาญี่ปุน) ไมต่ํากวา 225 คะแนน หรือ ไมต่ํากวารอยละ 75 และ

2. เปน ก. ผูเรียนสายศิลปภาษาญี่ปุนในระดับมัธยมปลาย หรือ ข. ผูที่เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุนในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย หรือ ค. ผูเคยไปอยูและ/หรือศึกษาที่ประเทศญี่ปุน ติดตอกันนาน 6 เดือนขึ้นไป

X9 กลุมไมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุน 

1. ผูสมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุนกลุมไมมีพื้นตองไมเลือกสอบ PAT7.3 (ภาษาญี่ปุน) ในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย และ 

2. เปน ก. ผูที่ไมไดเรียนสายศิลปภาษาญี่ปุนในระดับมัธยมปลาย หรือ ข. ผูที่ไมไดเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุนในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย หรือ ค. ผูที่ไมเคยไปอยูและ/หรือศึกษาที่ประเทศญี่ปุน ติดตอกันนาน

 6 เดือนขึ้นไป

X10 1. ผลคะแนนสอบ PAT 7.4 (ภาษาจีน) ไมต่ํากวา 225 คะแนน หรือ รอยละ 75 และ 

2. ผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ขึ้นไป

X11 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปภาษาฝรั่งเศส และ

2. มีผลคะแนน PAT 7.1 (รหัส 77) ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือไมต่ํากวารอยละ 60

X12 ตองมีความรูพื้นฐานภาษาเยอรมันมาแลว กลาวคือ 

ก. เคยเรียนสายศิลปภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือ 

ข. เคยเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 9 เดือน หรือ 

ค. มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70

X13 ผูสมัครตองมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ 5 วิชาไดแกวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร1 และวิชาชีววิทยา โดยทุกวิชาตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 30

X14 ผูสมัครตองมีผลคะแนนผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ 40

X15 ผูสมัครตองมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ 4 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โดยวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ตองมีคะแนนไมต่ํา

กวารอยละ 30 และวิชาภาษาอังกฤษ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60

X16 ผูสมัครตองมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ 70

X17 ผูสมัครตองมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไมต่ํากวารอยละ 40

X18 ผูสมัครตองมีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย ไมต่ํากวารอยละ 60
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  X19 ไมรับพิจารณาคะแนน PAT 7.6 ภาษาบาลี

X20 มีผลคะแนนมาตรฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้

ก. หมวดคณิตศาสตร (Mathematics) ประกอบดวย PAT1 (อยางนอย 30%)  หรือ SAT Subject Test Math Level I/II (อยางนอย 600 คะแนน) หรือ IGCSE/GCSE/GCE O level (เกรด B หรือ 6 ขึ้นไป) หรือ

 GCE AS level/GCE A level (เกรด C หรือ 4 ขึ้นไป) หรือ IB Diploma (อยางนอย 5 คะแนน) หรือ GED (อยางนอย 650 คะแนน) หรือ New GED (อยางนอย 160 คะแนน) หรือ ACT (อยางนอย 19 คะแนน) 

   

ข. หมวดวิทยาศาสตร (Physics/Chemistry/Co-Science) ประกอบดวย PAT2 (อยางนอย 30%)  หรือ SAT Subject Test Physics/Chemistry (อยางนอย 600 คะแนน) หรือ IGCSE/GCSE/GCE O level 

(เกรด B หรือ 6 ขึ้นไป) หรือ GCE AS level/GCE A level (เกรด C หรือ 4 ขึ้นไป) หรือ IB Diploma (อยางนอย 5 คะแนน) หรือ GED (อยางนอย 650 คะแนน) หรือ New GED (อยางนอย 160 คะแนน) หรือ 

ACT (อยางนอย 19 คะแนน)

X21 ผูสมัครคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการละคอน

คณะจะคัดเลือกผูสอบผานวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน จํานวน 120 คน เพื่อมีสิทธิ์เขาสอบปฏิบัติทางการละคอน ซึ่งจะสอบปฏิบัติทางการละคอนในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

X22 ผูสมัครตองมีผลคะแนน GAT/ PAT4 ไมต่ํากวารอยละ 20

X23 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู หรือ จบการศึกษาจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร เชน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนกําเนิดวิทย  หรือโรงเรียนสามัญแตอยูในหองเรียนวิทยาศาสตรฯ (โครงการ 

วมว./เปนนักเรียนในกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรของประเทศไทย (สสวท.) /ผานการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรฯ (สวทช.)

X24 การรับเขานักศึกษาการแพทยแผนจีนบัณฑิต ดานภาษาตางประเทศ แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้

1. ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑหลักสูตรนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีผลการสอบ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) 

หรือ TU-GET ≥ 500 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 ในกรณีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑขางตนแตมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา 3.00 จะไดรับพิจารณาเขา

ศึกษาโดยมีเงื่อนไข โดยจัดใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหวางการศึกษา และจะตองมีคะแนนสอบอยางใดอยางหนึ่งไมต่ํากวาเกณฑ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5

 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 32

2. มีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะไดรับพิจารณาเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไข คือ ไมตองลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิชา CMN 121 

Fundamentals of Chinese 2

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่นํามาแสดง ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเขาศึกษา
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  X25 ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีผลการสอบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 

TU-GET ≥ 500 หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 ในกรณีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑขางตน แตมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 3.00 จะไดรับพิจารณาเขาศึกษา

โดยมีเงื่อนไขโดยจัดใหมี การพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหวางการศึกษา และจะตองมีคะแนนสอบอยางใดอยางหนึ่งไมต่ํากวาเกณฑ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 

(Band) หรือ TU-GET ≥ 400  หรือ TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 32     อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษที่นํามาแสดง ตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเขาศึกษา

X26 รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผูสมัครเขาเรียน โดยยึดหลักสําคัญ 3 ขอ คือ  (1) ไมใหเกิดอันตรายตอผูปวย  (2) ไมใหเกิดอันตรายตอผูสมัครเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตร และ (3) เพื่อไมใหเปน

อุปสรรคตอการศึกษา

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม จึงกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้ 

1. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก  สําเร็จการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข

ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

2. ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเปน  อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม ดังตอไปนี้ 

2.1 ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต    (Psychotic Disorders) โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) ชนิด 

Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม

2.2 โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม

2.3 โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวย  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม

2.4 ความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม  

2.5 ความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขางโดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ70 

จากความผิดปกติของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม

2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี 

เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 

2.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของสถาบันนั้นๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม



ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รหัส คุณสมบัติผูสมัคร

คุณสมบัติผูสมัครการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบที่ 1 - 3 ประจําปการศึกษา 2563

  X27 เกณฑการคัดเลือก ดังนี้

1. ผลคะแนนสอบ BMAT 50 %  (Scan สงผลคะแนน BMAT ไปยัง email :  cicm.tu.admission@gmail.com)

2. การสอบสัมภาษณในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview) 43 %

3. การทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ Cambridge 7 % 

(Cambridge Personal Styles Questionnaire)

ผลทดสอบในขอ 2 และขอ 3 ผูที่มีผลการสอบ TCAS ในรอบที่ 1 กับวิทยาลัยฯ แลวไมตองรับการทดสอบใหม

X28 ผูสมัครที่ไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ TUGET , TOEFL หรือ IELTS สามารถใชผลคะแนน

- OLD SAT (Critical reading) ไมต่ํากวา 400 คะแนน หรือ New SAT (Evidence Based Reading and Writing) ไมต่ํากวา 400 คะแนน ในการสมัครได

X29 ไมมีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ขาง ตามเกณฑการทดสอบ FARNSWORTH D 15 hue test

X30
1. ไมมีปญหาดานสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ และจะตองไมมีปญหาดานสายตา ดังนี้

1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง

1.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังตอไปนี้

   1.2.1 สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24 ทั้งสองขาง 

   1.2.2 สายตาขางดีต่ํากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว 

1.3 ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติได

2. ไมมีความพิการทางนิ้วมือจนไมสามารถควบคุมอุปกรณเครื่องมือได

X31 ไมมีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง

X32 ผูสมัครที่มี คะแนน GPAX 2.50 - 2.99 ตองมีคะแนน SAT  Math I หรือ II  ไมต่ํากวา 600 คะแนน, Science ไมต่ํากวา 600 คะแนน หรือ GCSE/IGCSE  Math ไมต่ํากวา B, Physics/Chemistry ไมต่ํากวา B  

หรือ IB Diploma  Math ไมต่ํากวา 5, Physics/Chemistry ไมต่ํากวา 5 หรือ NCEA/NZQA = Math Achieved,  Science (ไมต่ํากวา) Achieved

X33 มีภาวะตาพรองสีทุกสี (total color blindness) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม



 

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 

งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา   

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 0-2564-4441 -79 ต่อ 1935 – 1937 
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