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ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (โครงการพิเศษ)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ 

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

 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 TCAS รอบ 5 
รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส งวนสิทธิ์ในการ
ก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2  มีคะแนน GAT , PAT1 , PAT2  มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ 
2.3  มีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3. จ านวนรับ 15 คน 

4. เงื่อนไขการสมัคร 

4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธ์ิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้ว จะไม่สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิและ
การสละสิทธ์ิจะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธ์ิของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ 
การสละสิทธ์ิที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธ์ิใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธ์ินอกเหนือจากระยะเวลาไม่
นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบกลาง 
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4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัต ิไม่มีสิทธ์ิ
เขา้ศึกษา กรณีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 

5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     5.1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไว้ข้างต้น 
     5.1.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครทีมี่คะแนนรวมเรียงล าดับตามเกณฑ์คะแนน

ทีก่ าหนด ตามจ านวนการรับเข้าศึกษา (รายละเอียดค่าน ้าหนักตามเอกสารแนบ) 
 

6. การรับสมัคร 
6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ ทาง Google Form  
6.2 ค่าสมัคร 500 บาท (โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครอ่ืนผ่านทางระบบ

ออนไลน์ ทาง Google Form link : https://bit.ly/3gP51Iw 
6.3 ช าระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้า 
 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

เลขที่บญัชี  475-0-55498-7 ชื่อบญัชี  โครงการปรญิญาตรภีาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ 
  จ านวน 500 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร) 
  ** การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือโครงการฯ ไดร้ับโอนเงินค่าสมัครแล้ว *** 

6.4 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 เว็บไซต์  http://math.sci.tu.ac.th  
       E-mail : khae@mathstat.sci.tu.ac.th    
 โทรศัพท์ 02-5644444-59 ต่อ 2101-2103 , 098-5618157 (คณุเพ็ญแข) 
 Facebook : Mathstat TU 
 

7. ก าหนดการรับสมัคร 
รายละเอียด วัน เดือน ป ี สถานที ่

รับสมัคร บัดน้ี – วันที ่22 มิถุนายน 2563 http://math.sci.tu.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 http://math.sci.tu.ac.th 
Facebook : Mathstat TU 

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ทาง Google Form 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 http://math.sci.tu.ac.th 
Facebook : Mathstat TU 

http://math.sci.tu.ac.th/
http://math.sci.tu.ac.th/
http://math.sci.tu.ac.th/
http://math.sci.tu.ac.th/
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8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
    8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       1 ชุด 
    8.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  1 ชุด 
    8.3 ส าเนาใบแสดงผลการสอบ GAT       1 ชุด 

8.4. ส าเนาใบแสดงผลการสอบ PAT1      1 ชุด 
8.5 ส าเนาใบแสดงผลการสอบ PAT2      1 ชุด  
8.6 ส าเนาใบแสดงผลการสอบ O-NET     1 ชุด 

    8.7 หลักฐานการโอนค่าสมัคร    
ผู้สมัครต้องน าหลักฐานในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 โดยรวมไฟล์ตามรายการ 8.1-8.7 ให้เป็นไฟล์

เดียวกัน (โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ ดังน้ี  Name_เลขบัตรประชาชน.pdf เช่น Sombat_1234567890000.pdf)     
แล้ว Upload ผ่านระบบออนไลน์ทาง Google Form โดยใช้ link: https://bit.ly/3gP51Iw 

9. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการน้ี 
    9.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา             
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคร้ังน้ี 
เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด  
    9.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
    9.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
    9.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
    9.6 หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

    ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนอธิการบด ี
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เอกสารแนบค่าน ้าหนัก 
 

ค่าน ้าหนัก TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (วิชาเอกคณิตศาสตรก์ารเงิน)  

โครงการปรญิญาตรีภาคพิเศษ  
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ 
  - คะแนน ONET 5 วิชา คะแนนเต็มแต่ละวิชา  100 คะแนน (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 

  - คะแนน GAT      (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 
  - คะแนน PAT 71  (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 
 - คะแนน PAT 72  (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

  

รหัสวชิา ค่าน ้าหนัก 
GPEX 20% 
O-NET  30% 
GAT 10% 

PAT 71 10% 
PAT 72 30% 




