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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรี โครงการปรญิญาตรภีาคพิเศษ 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์ (วชิาเอกคณติศาสตรก์ารเงนิ) 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถติ ิ(วชิาเอกสถติปิระยกุต)์ และ 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรก์ารจดัการ  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ าปกีารศกึษา 2565 

รอบที ่4 รบัตรงอสิระ (Direct Admission) 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
(วิชาเอกสถิติประยุกต์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) จึงขอก าหนดการรับสมัครและการ
คัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 

หลักสตูร 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 

กลุม่พืน้ฐานการเรยีน 
วทิยาศาสตรค์ณติศาสตร์ 

กลุม่พืน้ฐานการเรยีน 
คณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ 

วท.บ. คณิตศาสตร์  
(วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ าตลอดหลักสูตร  
    วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   
    คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3. ไม่ก าหนดคะแนน G-PAX ขั้นต่ า    

ไม่เปิดรับสมัคร วท.บ. สถิติ  
(วิชาเอกสถิติประยุกต์) 

วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ าตลอดหลักสูตร  
    วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   
    คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3. ไม่ก าหนดคะแนน G-PAX ขั้นต่ า   

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ าตลอดหลักสูตร     
    คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  
    ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
3. G-PAX ขั้นต่ า เท่ากับ 2.75 
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3. จ านวนรับสมัคร  
หลักสตูร จ านวนแผนรบั (คน) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 37 
วท.บ. สถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) 31 
วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ 4  

รวม 72 
 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือเลือกสมัครมากกว่า 1 หลักสูตร โดยเรียง

อันดับตามความต้องการเข้าศึกษามากที่สุด 
4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตไิม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผูน้ั้นขาดคุณสมบตัิ ไม่มีสิทธิ์
เข้าศึกษา กรณีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในข้อ 2  
5.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด    

ค่าน้ าหนักดังตารางด้านล่าง และเรียงตามอันดับการเลือกหลักสูตรตามจ านวนรับสมัคร  
 

หลักสตูร 
องคป์ระกอบวชิาและคา่น้ าหนกั 

แตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน 
GAT PAT 1 PAT 2 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 30% 40% 30% 
วท.บ. สถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) 30% 40% 30% 
วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ 40% 40% 20% 
หมายเหตุ หากไม่มีคะแนนสอบในรหัสวิชาใดจะสามารถสมัครสอบได้ แต่จะคิดคะแนนในส่วนนัน้เป็น 0 คะแนน 
 

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

ออนไลน์ทางลิงค์ต่อไปนี้ https://forms.gle/N1GjXLz71eQnney79 
6.3 ช าระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้า 

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต 
เลขทีบ่ญัช ี 091-0-28393-6 
ชือ่บญัช ี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมธ.ป.ตรีภาคพเิศษ คณติศาสตร ์
จ านวนเงนิ 500 บาท (คา่ธรรมเนยีมการสมคัร) 

**การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโครงการฯ ได้รับโอนเงนิค่าสมัครแล้ว*** 
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6.4 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
หลักสตูร ชอ่งทางการตดิตอ่ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 
วท.บ. สถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) 

โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2101-2103 กด 210 
โทรศัพท์มือถือ 098-561-8157 
(คุณเพ็ญแข เสนาจันทร์) 

วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2101-2103 กด 202 
โทรศัพท์มือถือ 089-072-1185 
(คุณพรทิพย์ บุญมาก) 

 

7. ก าหนดการรับสมัคร 
ก าหนดการ วนั เดือน ป ี ชอ่งทาง 

รับสมัคร บัดนี้ – 2 มิถุนายน 2565 https://forms.gle/N1GjXLz71eQnney79 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

7 มิถุนายน 2565 https://math.sci.tu.ac.th/  
และ Facebook : Mathstat TU 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  8–9 มิถุนายน 2565 แจ้งลิงค์ในเอกสารวันประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

17 มิถุนายน 2565 https://math.sci.tu.ac.th/  
และ Facebook : Mathstat TU 

 
8. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครลงชื่อรับรองส 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 PAT 1     1 ชุด 
8.5 ส าเนาใบแสดงผลการสอบ PAT 2     1 ชุด  

    8.6 หลักฐานการโอนค่าสมัคร   
ผู้สมัครต้องน าหลักฐานในข้อ 8.1-8.6 โดยรวมไฟล์ตามรายการให้เป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF (ให้ตั้งชื่อไฟล์

ตามรูปแบบ ชื่อภาษาอังกฤษ-เลขบัตรประชาชน.pdf เช่น Sombat-1234567890000.pdf) แล้วอัปโหลดผ่านระบบ
ออนไลน์ทางทางลิงค์ https://forms.gle/N1GjXLz71eQnney79 
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9. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้ 

 9.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคร้ังนี้ 
เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด  

9.3 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

9.4 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
9.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
9.6 หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลั ยจะเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
10. ข้อก าหนดเรือ่งการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจดัพืน้ฐานความรูภ้าษาตา่งประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้ใน
การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิ ชาศึกษาทั่ วไปในส่วนที่ เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้น การศึกษาวิชาศึกษาทั่ วไปส่วนที่  1 ดูรายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu)  

10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือ      
ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง เกณฑ์การจัดการเรียน
วิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่     
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 

10.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไม่ประสงค์
จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรีโครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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