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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง     การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 

     ประจ าปีการศึกษา 2557 

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธร รมศาสตร์                          
ระดับปริญญาตรี    โครงการรับตรง  ประจ าปีการศึกษา  2557   ดังนั้น   มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้   จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต  ยกเว้น      
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตรควบ             
ตรี - โท  5 ปี  และ ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  (การจัดการแบบบูรณาการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการแบบบูรณาการ)  และ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี - โท 5 ปี  ศึกษาทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     

  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการก าหนดสถานที่ศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   
 

2.   คณะที่รบัสมัคร  และจ านวนรับ  แยกตามคณะ/สาขาวิชา   ดังนี้  
 

รหัส                                                                    คณะ/สาขาวิชา   จ านวนรับ 

0101 คณะนิติศาสตร์ 300 

 

0201 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

ประเภทวิชาการบัญชี    

(บัญชีบัณฑิต หลักสตูร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 

(295) 

100 

0202 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ   

(บริหารธุรกจิบัณฑติ หลักสูตร 4 ปี ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต) 

150 

0203 ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) 

(บัญชีบัณฑิตและบญัชีมหาบณัฑิต(บูรณาการ) หลักสูตรควบตร ี– โท 5 ปี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 

20 

0204 ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) 

(บริหารธุรกจิบัณฑติ(การจดัการแบบบูรณาการ) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี - โท  

5 ป ีศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 

25 
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รหัส                                                                    คณะ/สาขาวิชา   จ านวนรับ 

 

0301 

คณะรัฐศาสตร์    

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

(135) 

45 

0302 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 45 

0303 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 45 

0401 คณะเศรษฐศาสตร์ 150 

0501 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                              120 

 

0606 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(85) 

35 

0607 สาขาวิชาภาษาไทย  20 

0608 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  20 

0614 สาขาวิชาภาษารสัเซยี 10 

 

0901 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

(200) 

10 

0902 ยกเลิกรหัสนี ้ 0 

0903 สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยืน 10 

0904 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 

0905 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   20 

0906 สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 10 

0907 สาขาวิชาสถิต ิ 10 

0908 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 

0909 สาขาวิชาเคมี   20 

0910 สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ 10 

0911 สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ 10 

0912 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 

0913 สาขาวิชาฟิสิกส ์ 10 

0914 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 

0915 สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ 10 
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รหัส                                                                    คณะ/สาขาวิชา   จ านวนรับ 

 

1001 

คณะวิศวกรรมศาสตร์                                      

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(72) 

13 

1002 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 13 

1003 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 16 

1004 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    12 

1005 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12 

1006 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 6 

 

1201 

คณะสหเวชศาสตร์   

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   

(30) 

20 

1202 สาขาวิชากายภาพบ าบดั   10 

1301 คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิม่เพื่อการแกไ้ขปัญหาของประเทศ เฉพาะพื้นที่
จังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู และปราจีนบุรี  ) 

25 

1401 คณะพยาบาลศาสตร์ 50 

 

1501 

คณะศิลปกรรมศาสตร์    

สาขาวิชาการละคอน 

(65) 

35 

1502 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   30 

 

1601 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง      

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(157) 

75 

1602 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 35 

1603 สาขาวิชาการผังเมือง 10 

1604 สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม 20 

1605 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 17 

1701 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 

 

2201 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)                                                         
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(100) 

40 

2202 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     15 

2203 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม   30 

2216 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 15 

รวม 1,844 

        หมายเหตุ  ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่  www.reg.tu.ac.th  

http://www.reg.tu.ac.th/


 

 

4 

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
  1.  เป็นผู้ที่ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
  2.  เป็นผู้ที่ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทีส่ังคมรังเกยีจ หรือโรคทีส่ าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบรอ้ยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถ 

    และจะปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
  4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนือ่งจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา                                                       

                ในสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ   ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปดิรับ ให้เปน็ไปตามรายละเอยีดแนบท้ายประกาศฯ     
 

5.   วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
  1.  คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรอื สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ  และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT  
และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I    ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.  การสอบสัมภาษณ์  ตามเกณฑ์แต่ละคณะท่ีรับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  ผลการตรวจรา่งกาย และ/หรอืผลการทดสอบสุขภาพจติ ตามเกณฑ์แตล่ะคณะทีร่ับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด 

  การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปดิรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ     

6.  เงื่อนไขการสมัคร   
 1)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น     

      ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนีแ้ล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   

 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ศูนยล์ าปาง 

 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมอืง 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง 

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธสิอวน.(ค่าย 2) 

 โครงการคดัเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) 

 โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจติอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 

 โครงการกระจายแพทยห์นึ่งอ าเภอหน่ึงทุน 
  ทั้งนี้  หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่  จะสามารถท าผ่านระบบ 
รับสมคัรออนไลน์ทางอินเตอรเ์น็ตเท่านั้น   โดยด าเนินการ ดังนี ้

1. ท าการยกเลิกโครงการเดมิที่สมคัรไว้ 
2. ด าเนินการสมัครใหม่ในโครงการทีต่้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด 
3. จะด าเนินการยกเลิกโครงการที่สมคัรไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสดุท้ายของการ 

รับสมคัรของโครงการที่จะขอยกเลิก  หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม ่ 
      หากโครงการใดไดม้ีการปดิรบัสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถ 

เปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
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 2)   ผู้สมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น   

          ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน  

หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก   

 3)   ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร 

           หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่า 

ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา    กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 4)   ผู้สมัครคณะต่อไปนี้    

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จะต้องมผีลคะแนนสอบ SMART – I เพื่อใช้ในการคัดเลือก  โดยมีคะแนนที่สูง 

กว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และเป็นคะแนนที่มีอายุไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร  ส าหรับปีการศึกษา 2557  ผู้ที่สมัครต้องมีคะแนน 

SMART – I ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าจากการสอบ ครั้งท่ี 11/2554 - ครั้งท่ี 1/2557  (เกณฑ์การคดัเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) 

 คณะนิติศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์   

ต้องมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) และ/หรือความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT)  ตามองค์ประกอบท่ีคณะ/สาขาวชิา 

ที่สมัครก าหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือก  (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) 

 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  ต้องมีผลคะแนน 

ความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) และ/หรือความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT)  และ/หรือ วิชาสามัญ 3 วิชา ประจ าปีการศึกษา  

2557 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ตามองค์ประกอบท่ีคณะ/สาขาวิชาที่สมัครก าหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือก  

(เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ) 

 คณะสหเวชศาสตร์   ต้องมีผลคะแนนข้อสอบกลางวิชาสามญั 6 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้แก่  วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา วิชาฟสิิกส์  ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

จัดสอบปีละคร้ัง ผลคะแนนใชส้ าหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น เพ่ือใช้ในการคัดเลือก และคะแนน 

ความถนัดท่ัวไป (GAT รหัส 85)   และความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหสั 72)  เพื่อประกอบการสอบสมัภาษณ์แตไ่ม่น ามาใช้ในการ 

คัดเลือก (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอยีดแนบท้ายประกาศฯ) 

           การน าคะแนน  GAT  PAT  และ วิชาสามัญ มาใช้ในการคัดเลือก  ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

ดูรายละเอียดการสมัครสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่  http:// www.niets.or.th  โดยเลือกสอบรายวิชาท่ีคณะ/สาขา 

วิชาก าหนดในการคัดเลือก   ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร หรือ พลาดการสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้    

 ผู้สมคัรที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ของการทดสอบ 

คร้ังท่ี 1/2557 ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่านั้น   

 ผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี  

นับจากวันสอบ  โดยจะน าผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สดุมาพิจารณาการคัดเลือก 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผูส้มัครจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

 (องค์การมหาชน)  มาประมวลผลการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ GAT หรือ PAT หรือ วิชาสามัญ มายังมหาวิทยาลัย 

http://www.niets.or.th/
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7.  การรับสมัคร   
  รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556  

 เปิดระบบรับสมัครวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2556  เวลา 09.00 น.   

 ปิดระบบรับสมัครวันท่ี  11  ธันวาคม  2556   เวลา  24.00 น.  

  ช าระเงินผ่านระบบ  Teller Payment   ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  วันที่  11 พฤศจิกายน – 12  ธันวาคม 2556 

 รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 
ขั้นตอนการรับสมัคร   
1.  ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ 

ประโยชน์ของตนเอง) 

 2.  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เนต็ ที ่ www.reg.tu.ac.th ตามวันท่ีที่ก าหนด 
(โปรดบันทึกข้อมลูการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

3.  ผู้สมัครพมิพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรบัสมคัรออนไลน์ ทางอินเตอร์เนต็ เรียบรอ้ยแล้ว และตรวจสอบ 
ข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมลูของผู้สมคัรไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร 
ด าเนินการแกไ้ขข้อมูลใหม่ให้ถูกตอ้ง   มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ  

4.  ผู้สมัครน าใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller  
Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัคร ตาม

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัคร 

ผ่านระบบ Teller Payment   ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ 
รับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  เป็นโมฆะ 

5.  ธนาคารรับช าระเงินค่าสมคัร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมคัร  บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแลว้ ธนาคารจะออก
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  พร้อมคืนใบสมคัรใหผู้้สมคัรเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  เมื่อช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแลว้  
จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบรูณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมคัรให้เรียบร้อยและ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)   
 6. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากท่ีไดม้ีการช าระเงินค่าสมัครแล้ว ผูส้มัครจะต้องด าเนินการยกเลิกการ
สมัครเดิม ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  และใหด้ าเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมช าระเงินค่าสมัครใหม่  ทั้งนี ้
ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมลูการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานขอ้มูลคร้ังสุดท้าย ที่ได้มีการช าระ
เงินเป็นส าคัญ  
* กรณีมีการน าใบสมัครทีท่ าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการสมัครใน
ระบบถูกยกเลกิไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไมม่ีการน าข้อมูลใบสมัครทีถู่กยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบ
ใหแ้ต่อย่างใด  ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท า
รายการยกเลิกไปแล้ว  
 7. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมคัรและสถานะการช าระเงินค่าสมคัรไดห้ลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ  (ไม่นับ
รวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร ์วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เนต็ ที่ www.reg.tu.ac.th  
และตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิสอบและแผนผังที่น่ังสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันท่ีที่ก าหนด   
     มหาวิทยาลัยมีการประกาศจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา  1 วันท าการ  ภายหลังจากท่ีเปิดรับสมัครวันแรกได้ที ่
www.reg.tu.ac.th. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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8.  อัตราค่าธรรมเนียม 
 ค่าสมัคร        คนละ    400   บาท      

เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
         คณะสหเวชศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์                             
         คณะพยาบาลศาสตร์                  ค่าสมัครคัดเลือกคนละ  100  บาท 

   คณะศิลปศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย)             

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร       คนละ         10  บาท 
 

9.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ  วันที่  26  ธันวาคม  2556 

      มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อและแผนผังที่น่ังสอบ  ผ่านอินเตอร์เนต็ ที ่ www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

ยกเว้น  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะศลิปศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาภาษาไทย) ใช้คะแนนตามที่ก าหนดใน 

การคัดเลือก ไมม่ีการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยอีก  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิสอบสมัภาษณ์  และ/หรือสอบปฏิบัตไิด ้

ตามวันท่ีที่ก าหนดในปฏิทินคดัเลอืก 
10.  การสอบข้อเขียน หรือ การสอบวิชาเฉพาะ  หรือ  สอบปฏิบัติ 
  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ     
  เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบข้อเขียน / การสอบวิชาเฉพาะ / สอบปฏิบัติ  

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรปูถ่าย ลายมือช่ือ และม ี
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  
  2.  เอกสาร หรือ วัสดุ อื่น ๆ ตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนดไว้ (ถ้ามี)  
 
 
  

 ค าเตือน 
 

 

 กรณผีู้เข้าสอบไม่น าบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบตัรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย 
      ลายมือช่ือ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ  
     ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น และจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้  

 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัตติามข้อปฏิบตัิของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครดัด้วย 

 หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจรติในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูก 
ตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี  
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11.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ การสอบสัมภาษณ์   

  มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ  ผ่านอินเตอร์เนต็ ที ่ www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

คณะที่เปิดรับสมัคร วันประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

วันสอบสมัภาษณ์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2557  

คณะทันตแพทยศาสตร ์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2557  

คณะพยาบาลศาสตร ์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2557  

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2557 

คณะนติิศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 16 มีนาคม 2557 

คณะรัฐศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะเศรษฐศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะศลิปศาสตร์   วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 16 มีนาคม 2557 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ) วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

คณะสหเวชศาสตร์  วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี 15 มีนาคม 2557 

สถานที่สอบสัมภาษณ์  :  จะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ์ 

 

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผูม้ีสิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเวลา 08.30 น.  และน าหลักฐานมาแสดงต่อ 

เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัคร(ประวตัิ) ที่พิมพ์  ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต    
ท่ี  www.reg.tu.ac.th 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ           
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  3.  วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ      
3.1  ระเบยีนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ  

มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ตั้งแต่ ม.4 -  ม.6 (ภาค 1)  รวม  5   ภาคการศึกษา (ตามคณุสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)   หรือ    
         3.2  ระเบยีนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั 

ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ตั้งแต่ ม. 4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา  (ตามคุณสมบตัิเฉพาะที่คณะก าหนด)  
หมายเหตุ   กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลีย่ภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยืน่เอกสารหลักฐาน 
               การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการ ในวันสอบสัมภาษณ์          

   ยกเว้น  คณะเศรษฐศาสตร์ให้สง่หลักฐานผลการเรียนพร้อมเอกสารแสดงการเทียบคะแนนเฉลี่ยใหค้ณะเศรษฐศาสตร์  
   ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา                       

  4.  ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ–สกุล   เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัคร 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ                            
  5.  รายละเอียดอื่น ๆ   ให้น าเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีระบุข้างต้น มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะ ดังต่อไปนี้  

   5.1  คณะศิลปศาสตร์   

5.1.1    สาขาวิชาภาษาไทย  ให้ผู้สมัครน า 

- ประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย (ถ้ามี) และเอกสารรับรอง 

ความสามารถ (ถ้ามี) มาแสดงต่อกรรมการในวันที่สอบสมัภาษณ์ ดว้ย  

     - ส าเนาทะเบยีนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน 1 ฉบับ  

5.1.2 สาขาวิชาภาษารสัเซยี  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรอง 

ส าเนาถูกต้อง) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรยีนจากสถานศึกษาที่ก าลังศึกษา 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

จ านวน 1 ฉบับ 

5.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ให้ผู้สมัครน าส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และ 

ผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

     5.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  โดยจะต้องตรวจตา
บอดสี   (ต้องมีสุขภาพสมบรูณ์  แข็งแรง   ไม่เป็นตาบอดสี  และไมม่ีความพิการ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพ) 
   5.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง                      ไม่
เป็นสุขภาพจิตดี  และไม่มีความพิการ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

5.4  คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์    
5.4.1  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดส ีและผลการตรวจ  

ระบุว่า  ตาไม่บอดส ี 
 5.4.2  ใบแจ้งคะแนนความถนัดทัว่ไป (GAT รหสั 85) และความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72) 
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   5.5  คณะทันตแพทยศาสตร์   
      5.5.1  รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน นับถึง 

วันปิดรับสมัครจ านวน 3 รูป  โดยติดในใบสมัคร 1 รูป  อีก 2 รูป  ให้เขียนช่ือ-นามสกุลทีชั่ดเจนหลังรปูด้วยหมึกถาวร 
      5.5.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา  และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน 1 ฉบับ 
      5.5.3  หนังสือรับรองการศึกษาและความประพฤติของผูส้มัครจากผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่าน 

การพิจารณาขั้นต้นจากอาจารย์ประจ าช้ัน 
      5.5.4  ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ โดยต้องผ่านการตรวจและให้แพทยร์ับรองผล 

การตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของคณะ สามารถพิมพ์แบบรายงานผลนีไ้ด้ที่  www.dentistry.tu.ac.th   

5.6  คณะพยาบาลศาสตร์  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยจะต้องผ่านการตรวจ 

 ตรวจผลเลือด (CBC) 

 ตรวจปสัสาวะ (UA)                                                                                                                 

 ตรวจเอกซเ์รย์ปอด 

 ตรวจตาบอดส ี
และต้องมสีุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง   ไม่เป็นตาบอดสี และไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพ 

5.7  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

      5.7.1  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

      5.7.2  เฉพาะสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 

ของรัฐมาแสดงว่า ตาไม่บอดส ี

5.8  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

      5.8.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว / 2 น้ิว หน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

จ านวน 1 รูป   (ห้ามใช้รูปถ่ายสติก๊เกอร์ และรูปถ่ายจากการสแกน) 

      5.8.2  ทะเบียนบ้านของผู้สมคัร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา  และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน 1 ฉบับ 

5.8.3  บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส าเนา  และ 

ผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  อย่างละ 1 ฉบับ 
          

12.   การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ  ผ่านอนิเตอร์เนต็ ที ่ www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

คณะที่เปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การยืนยันสิทธิ / การรายงานตัว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันท่ี 10 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะทันตแพทยศาสตร ์

 

 

วันท่ี 10 มีนาคม 2557 วันท่ี   28 เมษายน 2557                            

รายงานตัวและท าสญัญาการเป็นนักศึกษา 

ทันตแพทย์ ด้วยตนเอง  สถานท่ี อาคารปิยชาติ  

คณะทันตแพทยศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
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คณะที่เปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การยืนยันสิทธิ / การรายงานตัว 

คณะนติิศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะรัฐศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะเศรษฐศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะศลิปศาสตร์   วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

วันท่ี 31 มีนาคม – 8 เมษายน  2557 

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษาและ 

ช าระค่าธรรมเนยีม  รายละเอยีดเพิ่มเติมที่  

www.ap.tu.ac.th 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

วันท่ี   7–9 เมษายน  2557                                    

รายงานตัวและช าระค่าบ ารุงการศกึษา  

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.siit.tu.ac.th 

คณะสหเวชศาสตร์  วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing-house 

 

13.  การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที ่29 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2557 

 เง่ือนไขการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

1. ใหผู้้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับตรงประกาศนี้  ทกุคนจะต้องด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธ ิ

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  (Clearing-house) ทางอินเตอร์เน็ต ที่  www.cuas.or.th  

ด าเนินการบริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด โดยให้เลือกยืนยันสิทธิได้เพียง 1 แห่ง  หากไม่ 

ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุม่สถาบนัที่ร่วมในระบบเคลียริง
เฮาส์ (Clearing-house)    ยกเว้น  ผู้ผ่านการคดัเลือก 

 คณะทันตแพทยศาสตร์  ให้ด าเนนิการรายงานตัวและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย ์

ที่คณะโดยตรงภายในวันท่ีที่ก าหนดในปฏิทินคัดเลือก 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  ให้ด าเนินการรายงานตวัเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

และช าระค่าธรรมเนียม  ท่ีคณะโดยตรงภายในวันท่ีที่คณะก าหนดในปฏิทินคัดเลือก ดูรายละเอียดเพิม่เติมที่ www.ap.tu.ac.th       

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ)   ให้ด าเนนิการรายงานตัวและยืนยัน 

สิทธิการเข้าศึกษาพร้อมช าระคา่บ ารุงการศึกษา ทีส่ถาบันโดยตรงภายในวันท่ีที่ก าหนดในปฏิทินคัดเลอืก   

 

 

http://www.ap.tu.ac.th/
http://www.cuas.or.th/
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    ทั้งนี้  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในคณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสูตรนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้สมาคมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย  (สอท.)   เพื่อตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง   

(Admissions) ดังนั้น  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไมไ่ดร้ับการพิจารณาคดัเลือกในระบบกลาง  

(Admissions)   อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยนัสิทธิดังกล่าว 

2.  ในการยืนยันสิทธิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยัน 

ได้ไม่เกิน 3  ครั้งเท่านั้น ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  ระบบจะใช้การยืนยันครั้งหลังสดุเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการ
เลือก   

  3.  ผู้ที่ยนืยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว สมาคมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย  
(สอท.)   จะด าเนินการน ารายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาตดัสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ
การคัดเลือกกลาง(Admissions) ต่อไป  ดังนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคดัเลือกในระบบกลาง 
(Admissions)   อีก  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยนัสิทธิดังกล่าว 

4.  มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีผูย้ืนยันสิทธิเข้าศึกษา)   ภายหลังจากสิ้นสดุระยะเวลาการ 

ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ และสมาคมอธิการบดแีห่งประเทศไทย(สอท.) แจ้งรายชือ่ผู้ยืนยันสิทธิให้มหาวิทยาลยัแล้ว   
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏทิิน   

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  

           ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.) ก าหนด 

 

14.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)  วันที่  11  มิถุนายน  2557 

  มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ  ผ่านอินเตอร์เนต็ ที ่ www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น   
 

15.  การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะน าผลทดสอบทางการศึกษา O-NET  และ/หรือ PAT  ภาษาต่างประเทศ   ของผู้ที่ผ่านการ 

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน 
 

16.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
ผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ให้ทราบภายหลัง  ที่  www.reg.tu.ac.th   หากมีข้อสงสยัประการใด  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

 ฝ่ายรับเข้าศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล  

โทรศัพท์  02 - 564-4440-79  ต่อ 1605 , 1607  

 ฝ่ายทะเบยีนประวัติและหนังสือส าคัญ  ส านักทะเบียนและประมวลผล  

โทรศัพท์  02 - 564-4440-79  ต่อ 1602 , 1653  
 

 

 

http://www.reg.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
คณะนิติศาสตร์          รหัสสาขา 0 1 0 1 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ 
2. ผู้สมคัรต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง 

หมายเหตุ     เอกสาร ข้อ 1-2 ให้น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่เช่นน้ันถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก 
                 เอกสารข้อ 2  กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
                 การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการ                        
 

เกณฑ์การคัดเลือก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน   ดังนี ้
1.  วิชาความถนัดทั่วไป  (GAT รหัส 85 )                                                            30 %   
2.  วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.  วิชาเฉพาะ                                                                                            60 % 

3.1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                        10 %  
3.2  วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย   30 % 
3.3  วิชาเรียงความ                                                 10 % 

  3.4  วิชาย่อความ                                                   10 %   
หมายเหตุ :   ผู้ที่มีสิทธิไดร้ับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมของ  
                 วิชาภาษาอังกฤษ  วชิาความรู้ทั่วไปเกีย่วกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย 
                สูงสุด  1,200  คนแรก (4 เท่าของจ านวนรับ) 
 

สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
ที่  http://www.niets.or.th 

คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาเฉพาะ 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
-  ความสามารถในการใช้เหตผุลทางกฎหมาย 
-  เรียงความ 
-  ย่อความ 

 13.30 – 15.30  น. วิชาภาษาอังกฤษ 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะนติิศาสตร์     www.law.tu.ac.th     
    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2986-8304 , 0-2696-5113     
             

http://www.law.tu.ac.th/
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            เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

        ประเภทวิชาการบัญชี   หลักสตูร 4 ป ี          รหัสสาขา 0 2 0 1 

        ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ   หลักสตูร 4 ป ี          รหัสสาขา 0 2 0 2 

        ประเภทวิชาการบัญชี   หลักสตูรควบตร-ีโท 5 ปี          รหัสสาขา 0 2 0 3 

        ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสตูรควบตร-ีโท 5 ปี          รหัสสาขา 0 2 0 4 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 

                     ตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า 

2. ผู้สมคัรต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่่ ากว่า 2.50   ทั้งนี้  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา 

                     อยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ยสะสมค านวณจากผลการเรยีน ตั้งแต่ช้ัน ม.4- ม.6 (ภาค 1)  

                     รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า  2.50  ส าหรับผู้สมคัรที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ 

                     ในช่วงเวลาหนึ่ง ให้ค านวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย  ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการ 

                     ไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสมัภาษณ ์

         3.    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตัง้ใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 

เกณฑ์การคัดเลือก   

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตามความ 
เหมาะสม โดยเรียงตามล าดับคะแนน  SMART - I  และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละส่วน ดังนี ้ 

       

คะแนน SMART - I ค่าน้ าหนักคะแนน 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30 % 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 30 % 

ความสามารถด้านการอ่าน 30 % 

ความรู้รอบตัว 10 % 

รวม 100 % 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี       รหัสสาขา   0201 - 0204 

 

เกณฑ์คะแนนขัน้ต่ า SMART – I 

     1.  ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนข้ันต่ าดังนี้ จึงจะมสีิทธ์ิยื่นสมัครโครงการรับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ตามปฏิทิน
คัดเลือกฯ 

เกณฑ์คะแนน SMART - I (ขั้นต่ า) ปี 2557 

1.   คะแนนแต่ละส่วนของ SMART – I  (จากการสอบครั้งเดียวกัน)   ต้องไม่น้อยกว่า  30  คะแนน 

2.   คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนส าหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ าหนักข้างต้นแล้วไมน่้อยกว่า 50  คะแนน  

      จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนท่ี http://smart.bus.tu.ac.th)      

 

     2.  ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา จากการสอบสมัภาษณ์ของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ก าหนดจ านวนผูม้ีสิทธิสอบสัมภาษณแ์ละผูม้ีสิทธิเข้าศึกษาตามทีเ่ห็นสมควร 

ส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเขา้ศึกษา  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา ถือเป็นท่ีสิ้นสุด               

    สามารถสมัครสอบ SMART – I  ได้  ทางอินเตอร์เน็ต เท่าน้ัน  ท่ี  http:// smart.bus.tu.ac.th  

ส าหรับปีการศึกษา 2557 ผู้ที่สมัครต้องมีคะแนน SMART – I ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าจากการสอบ ครั้งท่ี 11/2554 - ครั้งท่ี 1/2557  

ผู้สนใจเลือกสอบครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือ สอบทุกครั้งก็ได ้ อัตราค่าสมคัรครั้งละ 450 บาท/คน    

รับสมคัรและจัดสอบ โดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 

ก าหนดเวลาสอบ ตามประกาศของ SMART Center@ Thammasat 

วิชาสอบประกอบด้วย           ความสามารถด้านคณติศาสตร ์      ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  

               ความสามารถด้านการอ่าน                  ความรู้รอบตัว 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  www.tbs.tu.ac.th   e-mail : smart.tu@tu.ac.th  

                                       ท่าพระจันทร์(ศูนย ์Smart)  โทรศัพท ์ 0-2613-2199     

                                       ศูนย์รังสิต (โครงการรับตรง)    โทรศัพท์   0-2696-5751     

 

         

            

 

 

http://smart.bus.tu.ac.th/
http://www.tbs.tu.ac.th/
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           เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะรัฐศาสตร์      

        สาขาวิชาการเมืองการปกครอง          รหัสสาขา 0 3 0 1 

        สาขาวิชาการระหว่างประเทศ          รหัสสาขา 0 3 0 2 

        สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ          รหัสสาขา 0 3 0 3 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ 

2.   ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75  และ 

     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4 - ม.6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษา 

     ต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า  2.50  และกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ  ไมต่่ ากว่า 2.50 

3. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจท่ีจะเข้าศกึษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

เกณฑ์การคัดเลือก     

               1.  คะแนนสอบข้อเขียน 

               2.  คะแนนสอบสัมภาษณ ์

     ผู้ที่จะมีสิทธ์ิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผูส้อบวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ได้คะแนน 

สูงสุดจ านวนสาขาละ 100 คน 

 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

           วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่ 26  มกราคม  2557 09.00 – 11.00 น. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์

 13.00 – 15.00 น.  วิชาเรียงความ 

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม     คณะรัฐศาสตร์   www.pol_edu@tu.ac.th , www.gunyavee@hotmail.com 

    ท่าพระจันทร ์ โทรศัพท์     0-2613-2347     โทรสาร   0-2226-5651 

    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์     0-2696-5317    โทรสาร   0-2696-5302 

  

 

     

http://www.pol_edu@tu.ac.th/
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะเศรษฐศาสตร์          รหัสสาขา 0 4 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ  

 1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า   

    2.  ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 3.  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75   

    4.  ส าหรับผูส้มัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทยีบเท่า  2.75  (จากคะแนนสูงสุด 4.00)  

                โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วใหส้่งหลักฐานผลการเรยีนให้คณะเศรษฐศาสตร์ก่อน 

                วันเปิดภาคการศึกษา 

 

เกณฑ์การคัดเลือก 
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ             คะแนนเต็ม 210 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบอัตนัย 120 คะแนน และข้อสอบปรนัย 90 คะแนน 
วิชาภาษาไทย                          คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 % และข้อสอบอัตนัย  60 % 
วิชาภาษาอังกฤษ                      คะแนนเต็ม 150 คะแนน เป็นขอ้สอบปรนัย 100 % 
 
หมายเหตุ 1. ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ: ตอบถูกได้ขอ้ละ 3 คะแนน ตอบผดิติดลบข้อละ 1 คะแนน 
                 โดยที่คะแนนต่ าสุดในการสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถติิเมื่อหักข้อท่ีตดิลบแล้วเทา่กับศูนย ์
             2.  ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบอัตนยัของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์  
                 และวิชาสถิติ   วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย (ปรนัย) สูงสดุประมาณ 500 คนแรก 
             3.  ผู้สมัครที่สอบเข้าศกึษาโครงการรับตรงมคีะแนนสอบเข้าไดเ้ป็นล าดับที่ 1 หลังข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาจะไดร้ับ 
                 การพิจารณาทุนการศึกษาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา 
 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

        วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 09.00 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

 13.00 – 14.20 น. วิชาภาษาไทย 

 14.30 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ 

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   คณะเศรษฐศาสตร์   www.econ.tu.ac.th 

                                                                โทรศัพท์  0-2696-5980-2   โทรสาร  0-2696-5987                                                                                                                                                        

 

 

 

http://www.econ.tu.ac.th/
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์            รหัสสาขา 0  5 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ  

 1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า   

    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.50 

 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และมีทัศนคติที่ดตี่องานสังคม 

                 สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

 

เกณฑ์การคดัเลือก   

1.   คณะจะน าผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกันเพื่อคดัเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยให้ 

       ค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละวิชา ดังนี้ 

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ                                    15 % 

วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์                           25 %                 

วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์                  60 %                  

             2.  วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ และวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีข้อสอบท้ังอัตนัยและปรนยั 

 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

        วันสอบข้อเขียน           เวลา                                   วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 09.00 – 12.00 น. วิชาความถนัดเชิงวิชาการ และ                                                                             
วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์    

 13.00 – 16.00 น. วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

    ศูนย์รังสิต โทรศัพท ์ 0-2696-5504 

                                                                    โทรสาร    0-2696-0689 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          รหัสสาขา 0 6 0 6 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า 

    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.75 

 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

           4.   ผู้สมัครทีไ่ปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ค านวณผลการเรียนเฉพาะ 

                 ภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์ 

5.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจะเขา้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        

**หมายเหตุ**  ผู้สมคัรจะต้องยื่นหลักฐานใบแสดงผลการเรียนตามเกณฑ์ ตลอดทั้งเอกสารแสดงการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในโครงการแลกเปลีย่น (หากมี) ในวันสอบสัมภาษณ์  ภาควิชาภาษาอังกฤษขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หากผูส้มคัร
ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผูส้มัครจะเป็นผูร้ับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมผีลใหผู้ส้มัครหมดสิทธ์ิในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                       

เกณฑ์การคัดเลือก 

         ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคดัเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ตามความ
เหมาะสม โดยเรียงตามล าดับคะแนน ของวิชาสามัญ 3 วิชาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ โดยมีค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละส่วนดังนี้ 

คะแนนของวิชาสามญั 3 วิชา ค่าน้ าหนักคะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ 50% 

วิชาภาษาไทย 25% 

วิชาสังคมศึกษา 25% 

รวม 100% 

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเข้ารับการสัมภาษณเ์ป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อทดสอบความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป  ทัศนคติและบุคลิกภาพ โดยมีคะแนนแต่ละส่วน ตามทีภ่าควิชาภาษาอังกฤษก าหนด  

          การตัดสินคัดเลือกผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสดุ 

สมัครสอบวิชาสามัญ  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
ที่  http://www.niets.or.th 

ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 1–24 พฤศจิกายน 2556 4–5 มกราคม 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะศลิปศาสตร์    www.arts.tu.ac.th 
    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-5218-19 
                                                                        โทรสาร 02-696-5219  

http://www.niets.or.th/
http://www.law.tu.ac.th/
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  เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย          รหัสสาขา   0   6   0  7 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า 

    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.75 
 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 2.75 
 4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจะเขา้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. คะแนนสอบ GATและ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามทีส่าขาวิชาก าหนด 
2. คะแนนสอบวิชาสามัญ 3 วิชา ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 
3. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด  
4. การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

การพิจารณาคะแนนสอบ 
ประเภทการสอบ ค่าน้ าหนัก (%) 

การสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) (300 คะแนน) 
(1)  ความสามารถในการอ่าน เขยีน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา (150 คะแนน) 
(2)  ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

20 % 

การสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
- ความถนัดทางคณติศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)  หรือ 
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72)  หรือ 
- ความถนัดทางภาษาตา่งประเทศ (PAT 7 รหสั 77-82) เลือกสอบ 1 วิชาตามรหสั ดังนี ้

รหัส 77  ภาษาฝรั่งเศส       รหัส 78  ภาษาเยอรมัน      รหัส 79  ภาษาญี่ปุ่น  
รหัส 80  ภาษาจีน             รหัส 81  ภาษาอาหรับ       รหัส 82  ภาษาบาลี 

20 % 

การสอบวิชาสามัญ 3 วิชา 
(1)  ภาษาไทย 
(2)  ภาษาอังกฤษ 
(3)  สังคมศึกษา 

 
30 % 
15 % 
15 %  

สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
ที่  http://www.niets.or.th 

คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

สมัครสอบวิชาสามัญ  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
ที่  http://www.niets.or.th 

ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 
การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 1–24 พฤศจิกายน 2556 4–5 มกราคม 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คณะศลิปศาสตร์ www.arts.tu.ac.th ศูนย์รังสิต  โทรศัพท์ 02-696-5218-19 โทรสาร 02-696-5219                                               

http://www.niets.or.th/
http://www.law.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส          รหัสสาขา 0 6 0 8 
คุณสมบัติเฉพาะ 
        1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศลิป์ภาษาฝรั่งเศส 
        2.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาค 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  
            ไม่ต่ ากวา่ 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาค 1)  
            ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.75 ส าหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
            ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่ง ให้ค านวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ต้องยื่นเอกสาร 
            แสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์ 
        3.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความมุง่มั่นตั้งใจที่จะศึกษาตอ่ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                   
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนโดยมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

1. ความถนัดท่ัวไป (GAT รหัสวิชา 85)    ค่าน้ าหนัก 10 % 
2. วิชาสามัญ 3 วิชา                 ค่าน้ าหนัก 30 % 

ประกอบด้วย  วิชาภาษาอังกฤษ  10 % 
  วิชาภาษาไทย 10 % 
  วิชาสังคมศึกษา 10 % 

3. ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1 รหัสวิชา 77)  ค่าน้ าหนัก 30 % 
4. ข้อสอบอัตนัยภาษาฝรั่งเศส     ค่าน้ าหนัก 20 % 
5. สอบสัมภาษณ์       ค่าน้ าหนัก 10 % 
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือ ผู้ที่ได้คะแนนสอบทุกวิชารวมกันสูงสุด โดยเรียงล าดับคะแนนจากคะแนนรวมตามจ านวนการรับ 

        การพิจารณาและการตัดสนิผลคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 
สมัครสอบวิชาสามัญ  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 1–24 พฤศจกิายน 2556 4–5 มกราคม 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาเฉพาะ 

- วิชาความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส 
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะศลิปศาสตร์    www.arts.tu.ac.th 
    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-5218-19    โทรสาร 02-696-5219                                               

http://www.niets.or.th/
http://www.law.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย          รหัสสาขา 0 6 1 4 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

2. ผู้สมคัรต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6  (ภาค 1)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า   2.75   

        และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4 - ม.6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษา 

        ต่างประเทศ ไมต่่ ากว่า  2.75  

                    ในกรณีทีผู่้สมัครได้ทุนไปศึกษาท่ีต่างประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                    ซึ่งผลคะแนนจะมีไม่ครบให้น าเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ มายื่นในวนัสอบสัมภาษณ ์
3. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้มีความตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซียอย่างแท้จริง    

                    

เกณฑ์การคัดเลือก 

1. สอบข้อเขียนวิชาความสามารถทางภาษารัสเซีย  โดยเป็นการวดัความสามารถและทักษะด้านไวยากรณ์ ศัพท์  

                  ทักษะการอ่าน ทักษะการสื่อสาร 

ผู้ที่ไดร้ับการพิจารณาจะต้องมีคะแนนสอบวิชาความสามารถทางภาษารัสเซียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 66                                                                             

โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดจบครบตามจ านวนที่ประกาศรบั 

2. สอบสัมภาษณ ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด  
3. การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 
ก าหนดการสอบข้อเขียน 
         วันสอบข้อเขียน            เวลา                     วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น. วิชาเฉพาะ 

- วิชาความสามารถทางภาษารสัเซีย  
 

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะศลิปศาสตร์    www.arts.tu.ac.th 
    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-5218-19 
                                                                        โทรสาร 02-696-5219  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.tu.ac.th/
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  เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม          รหัสสาขา 0 9 0 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยืน          รหัสสาขา 0 9 0 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร          รหัสสาขา 0 9 0 4 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์            รหัสสาขา 0 9 0 5 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์          รหัสสาขา 0 9 0 6 

สาขาวิชาสถิต ิ          รหัสสาขา 0 9 0 7 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          รหัสสาขา 0 9 0 8 

สาขาวิชาเคม ี          รหัสสาขา 0 9 0 9 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์          รหัสสาขา 0 9 1 0 

สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์          รหัสสาขา 0 9 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ          รหัสสาขา 0 9 1 2 

สาขาวิชาฟิสิกส ์          รหัสสาขา 0 9 1 3 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ          รหัสสาขา 0 9 1 4 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์          รหัสสาขา 0 9 1 5 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ  เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์  

      2.    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75   

      3.    ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

      4.    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจท่ีจะเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
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  เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รหัสสาขา   0901 - 0915     

เกณฑ์การคัดเลือกของทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

1. คณะจะน าผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกันเพื่อคัดเลอืกคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ ตามจ านวน 

       รับเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยให้น้ าหนักคะแนน ดังนี ้

 วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณติศาสตร์                                             80 % 

 วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                         20 % 

 2.    ผ่านการสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการ   

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 

1.    คณะจะน าผลคะแนนสอบขอ้เขียนโดยคดิค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละวิชา ดังนี้ 

 วิชาคณิตศาสตร์                                                                                           50 % 

 วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์                                                                       20 % 

 วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                          30 % 

2.    ผ่านการสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการ   

 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

           วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  25  มกราคม 2557 09.00 – 11.00  น.  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ์

 13.00 – 16.00  น. วิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์   

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสติ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์  0-2564-4440-59  ต่อ  2020, 2045 

      โทรสาร 0-2564-4485 , 0-2564-4494 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

26 

           เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์            

        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                รหัสสาขา 1 0 0 1 

        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                         รหัสสาขา 1 0 0 2 

        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                         รหัสสาขา 1 0 0 3 

        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                         รหัสสาขา 1 0 0 4 

        สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล                         รหัสสาขา 1 0 0 5 

        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                         รหัสสาขา 1 0 0 6 

 คุณสมบัติเฉพาะ    

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

2.  ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม. 4 – ม.6  (ภาค 1)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75   

3.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมม่ีความพิการที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา  

                 และการประกอบอาชีพ 

4.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีต่ั้งใจที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    

 

เกณฑ์การคัดเลือก  ไม่มีการสอบข้อเขียน การคดัเลือกพิจารณาจาก  

โดยมีองค์ประกอบค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

1.  ความถนัดเชิงวิชาการและวิชาชีพ (PAT)                                                            80 % 

 ความถนัดทางคณติศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)                        40 % 

 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3 รหัส 73)                  40 % 

ทั้งนี้  คะแนนแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30  ของคะแนนเต็ม   

2. การสอบสัมภาษณ์                                                                                      20 % 

หมายเหตุ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบสัมภาษณ ์ โดยเรยีงตามล าดับคะแนนรวมของ  

                PAT 1 และ  PAT 3 จากมากไปหาน้อย ตามจ านวนทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร  

 
สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะวิศวกรรมศาสตร์    

                                                ศูนย์รังสิต       โทรศัพท์  0-2564-3001-9 ต่อ 3013, 3024 

                                        โทรสาร      0-2564-3010, 0-2564-3016 
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะสหเวชศาสตร์      

        สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                                รหัสสาขา 1 2 0 1 

        สาขาวิชากายภาพบ าบัด                         รหัสสาขา 1 2 0 2 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์        

คุณสมบัติเฉพาะ    

1. ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ  

2.    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75   

            3.    ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีอาการตาบอดสี ไมม่ีความพิการที่จะเป็นอุปสรรค 

      ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ                   

สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

คุณสมบัติเฉพาะ    

1.    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ  

2.    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม. 4 – ม.6  (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75   

3.    ผู้สมัครต้องมสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มคีวามพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

       และการประกอบวิชาชีพ 

4.    ผู้สมัครควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155  เซนติเมตร  เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วย                   

 

เกณฑ์การคัดเลือก  พิจารณาจาก   

1. คะแนนข้อสอบกลางวิชาสามัญจ านวน 6 วิชา (จัดสอบโดย สทศ.)                                           70 % 

                   วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา  วิชาฟสิกิส์   

 2.    คะแนนสอบสมัภาษณ ์                                                            30 % 

             หมายเหตุ     คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT รหัส 85)  และ ความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหสั 72)   

                              ประกอบการสอบสัมภาษณ์แตไ่ม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก   

 
สมัครสอบวิชาสามัญ  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 1–24 พฤศจิกายน 2556 4–5 มกราคม 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะสหเวชศาสตร์     

                                                ศูนย์รังสิต   โทรศัพท์    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  0-2986-9213 ต่อ 7251   
                                                                             สาขาวิชากายภาพบ าบัด      0-2986-9213 ต่อ 7237   

 

 

 

http://www.niets.or.th/
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    เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะทันตแพทยศาสตร์          รหัสสาขา 1 3 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาต่างๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม ส าหรับปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ  ด้วยการคัดเลือกผู้
มีคุณสมบัติจากพื้นที่ จังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู และปราจีนบุรี  เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในระบบปกติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่เป้าหมาย  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ  เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู และปราจีนบุรี โดยรับนักศึกษารวมจ านวน 25 คน    

1.2  เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้ 

1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์
เพิ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจ านงเข้าศึกษาหลังจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

2) ผู้มารายงานตัวในโครงการนี้แล้ว  จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ซึ่งสมาคมที่ประชุม   

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ด าเนินการได้อีก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งรายช่ือผู้มารายงานตัว 
ทุกรายให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) รับทราบและด าเนินการตัดช่ือ (ถ้ามี) ออกจาก
ระบบการคัดเลือกอื่น ๆ 

                  3)   ผู้มารายงานตวัฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข  โดยก่อนข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องท า 
  สัญญาผูกพันฝา่ยเดียวหรือสัญญาปลายเปดิ เพื่อให้สัญญาว่า จะปฏบิัติงานตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
  พิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท าสญัญาฯ เมื่อส าเร็จการศึกษาในสถานท่ีที่กระทรวงสาธารณสุข 
  ก าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบยีบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข   
             แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจเุข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ   
  โดยผู้มารายงานตัวจะต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่ก าหนด  กรณไีม่อาจ  
             ปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษาไดต้ามสัญญาฯ  หรือ ยุติการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  ผูท้ าสัญญาฯต้อง 

          ชดใช้ทุนตามรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสมัภาษณ์  

      4)   นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจาก   

            โครงการอื่น ๆ ของคณะ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม        

            หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย 
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1.3  คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย   
2) มีบัตรประจ าตัวประชาชน (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) แต่อายไุม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร 
3)  ต้องเป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ   ของโรงเรียนที่อยู่ใน จังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย   
     หนองบัวล าภู และปราจีนบรุี  ผู้สมัครต้องมีภมูิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อย 

กว่า 1 ปี  นับถึงวันสมัครในเขตพื้นท่ี จังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู และปราจีนบรุี   
      4)  มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (ภาค 1)  รวม  5 ภาคการศึกษา ที่มีผลการเรยีนสะสม 

(GPA.) ไม่ต่ ากว่า  3.00   
      5)  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกเข้าศึกษาตามระบบโควต้า หรอืโครงการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนของ       
           สถาบันการศึกษาของรัฐที่ท าการคัดเลือกส าหรับปีการศึกษา 2557  เว้นแต่จะได้สละสิทธิก่อนการสมัคร 
      6)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเปน็ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

      1.4  คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1) มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีประวัติความประพฤติดี และมีสุขภาพกายและจิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
3) ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
4) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 
5) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เช่น  

5.1)   โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคมุได ้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ          
        รับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)  
5.2)   โรคหัวใจระดับรุนแรง 
5.3)   ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร   
5.4)   ภาวะไตวายเรื้อรัง 
5.5) การติดสารเสพตดิให้โทษ 
5.6) โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไมไ่ด ้

    6)    ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง      
 7)    ไม่มีความผิดปกติของการเหน็ภาพ  ดังต่อไปนี ้

      7.1)   สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 
      7.2)   สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีทีสุ่ดแล้ว 

        7.3)   ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิต ิ
 8)    ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการไดย้ิน 

9)    ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่น ๆ  ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตร 
       ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ 
       วิชาชีพทันตกรรม 
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เกณฑ์การคัดเลือก    

            องค์ประกอบวิชาและคา่น้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก รวม 100 คะแนน   ดังนี ้

1.  ความถนัดท่ัวไป  (GAT รหสั 85 )   .                        20 %  โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  60 % 

2.  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)              40 %  โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  30 % 

            3.  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72)   40 %  โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  40 % 

 4.  ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการ 

อ านวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จะพิจารณาคะแนนของผู้สมัครตามล าดับคะแนน 

สูงสุดเพื่อประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  

 5.  ผู้มีสิทธิรับการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์   

โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ซึ่งสามารถพิมพ์แบบรายงานผลนี้ได้ที่  www.dentistry.tu.ac.th   โดยผู้มีสิทธิรับการสัมภาษณ์ต้องน าแบบรายงานผลฯ นี้ 

มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์   ณ  อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

6.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและท าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่ก าหนดผู้ไม่มา 

รายงานตัวและ/หรือไม่มาท าสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ 

 7.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

 
สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะทันตแพทยศาสตร์     

                                               ศนูย์รังสิต                     โทรศัพท์    0-2986-9213 ต่อ   7125  

                                                                                โทรสาร     0-2986-9205  
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คณะพยาบาลศาสตร์          รหัสสาขา 1 4 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามญั   

    2.  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม. 4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3.  ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจบหลกัสูตร จะต้องมีหน่วยการเรยีน ในกลุ่มสาระต่าง ๆ   

                ครบถ้วน ดังนี้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์  

        รวมกันไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต   และ   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทางคณิตศาสตรร์วมกัน 

ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต   และ 

 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา 

                              เพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

             4. ผู้สมัครต้องมสีุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่มีอาการตาบอดสี  ไมม่ีความผิดปกติของการเห็นภาพ ไม่มีความพิการ 

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

  5. ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนพยาบาล 

 

เกณฑ์การคัดเลือก 

1.  ความถนัดท่ัวไป  (GAT รหสั 85 )   .                                                                        60 %   

2.  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหสั 72)                                            40 % 

 3.  สอบสัมภาษณ ์  

 
 สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตลุาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะพยาบาลศาสตร์     

    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์  0-2986-9213 ต่อ 7323 
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    เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

    รายละเอียดคณุสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               รหัสสาขา  1501 – 1502 
สาขาวิชาการละคอน     รหัสสาขา 1501 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ   หรือ   ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 
                ศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ 
 2.  ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 3.  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 4.  ผูส้มัครต้องเป็นผู้ทีต่ั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์      
หมายเหตุ : กรณีผูส้มัครเคยเข้ารว่มโครงการ AFS. หรือโครงการอืน่ ๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ จะไมน่ าคะแนนเฉลี่ยในระหวา่ง 
               การศึกษานั้นมาใช้ค านวณเป็นคะแนนเฉลีย่สะสม        
เกณฑ์การคัดเลือก  พิจารณาจากคะแนน 

1.  ความถนัดท่ัวไป  (GAT รหสั 85 )   .                                                               20 %      
2.  ความถนัดทางการละคอน                                                                            20 % 
3.  ภาษาอังกฤษ                                                                             20 % 
4.  สอบปฏิบัติการแสดง (Audition)                                                                   30 % 

 5.  สอบสัมภาษณ์                                                         10 %  
หมายเหตุ  รอบที่ 1   คุณสมบัตทิั่วไป  มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                 
              รอบที่ 2   คัดเลือกผูส้มัครที่มีคณุสมบัตติามรอบที่ 1 ใหไ้ด้จ านวน 100 คน เพื่อมาสอบรอบท่ี 3 (Audition) โดยพิจารณา 
                           จากคะแนนรวมสูงสดุ  3 ส่วน GAT (20 %) ภาษาอังกฤษ (20 %) ความถนัดทางการละคอน (20 %) 
              รอบที่ 3   ผู้สมัครทีผ่า่นการคัดเลือกรอบที่ 2 จ านวน 100 คน คัดเลือกให้เหลือ 50 คน ส ารอง 10 คน โดยการสอบ                 
                           Audition  (30 %)   
              รอบที่ 4   การสอบสมัภาษณ์ (10 %) 
                           (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณส์ามารถถูกคัดช่ือออกได้ภายหลังการสัมภาษณ์) 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์   รหัสสาขา 1502 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ   หรือ  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 
                ศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ   หรือ  เทียบเท่า 
            2.  ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 3.  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 4.  ผูส้มัครต้องเป็นผู้ทีต่ั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หมายเหตุ : กรณีผูส้มัครเคยเข้ารว่มโครงการ AFS. หรือโครงการอืน่ ๆ ที่ศึกษาในต่างประเทศ จะไมน่ าคะแนนเฉลี่ยในระหวา่ง 
               การศึกษานั้นมาใช้ค านวณเป็นคะแนนเฉลีย่สะสม 
เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนน 

1.  ความถนัดท่ัวไป (GAT รหัส 85)                    20 % 
2.  วิชาเฉพาะ                                            70 % 
 2.1  วิชาวาดเส้น                    35 % 
 2.2  วิชาองค์ประกอบศิลป ์                   35 % 

 3.  สอบสัมภาษณ์                                                        10 % 
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   เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               รหัสสาขา  1501 – 1502 
 สมัครสอบ GAT  และ PAT   ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

ที่  http://www.niets.or.th 
คุณสมบัติของนกัเรียนที่จะสอบ  GAT / PAT  จะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

                                        หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
ประเภทการสอบ รับสมัครสอบ  ก าหนดการสอบ ประกาศผลสอบ 

การสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2557 1 – 27 ตุลาคม 2556 7 – 10 ธันวาคม 2556 19 มกราคม 2557 

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

 สาขาวิชาการละคอน 

        วันสอบข้อเขียน         เวลา                     วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น.          วิชาภาษาอังกฤษ 

 13.00 – 16.00  น. วิชาความถนัดทางการละคอน 

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศูนย์รังสติ 

 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

        วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 12.00  น.  วิชาวาดเส้น 

 13.00 – 16.00  น. วิชาองค์ประกอบศิลป ์

อุปกรณ์การสอบ     เฉพาะสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

1. ดินสอ  EE     2. ยางลบ      3. สีโปสเตอร์       4. สีน้ า       5. ปากกาเมจิก      6. ดินสอสี      7. พู่กัน      8. แก้วน้ า 

9. จานผสมสี     10. กระดานรองเขียนรูป  ขนาด A2 และที่หนีบกระดาษ   11. ไม้บรรทัด        12. อุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ที่ถนัด     

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศูนย์รังสติ 

ก าหนดการสอบปฏิบัติ (Audition)   เฉพาะสาขาวิชาการละคอน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบติัการแสดง  (Audition)    วันที่   22  มกราคม  2557             

สอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)       วันที่   1  กุมภาพันธ์  2557    

     

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะศลิปกรรมศาสตร์      

    ศูนย์รังสิต             โทรศัพท์     0-2696-6248-9 

       โทรสาร      0-2986-8601-2   
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               เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม          รหัสสาขา 1 6 0 1 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน          รหัสสาขา 1 6 0 2 
          สาขาวิชาการผังเมือง           รหัสสาขา 1 6 0 3 
          สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม          รหัสสาขา 1 6 0 4 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์          รหัสสาขา 1 6 0 5 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ   หรือ   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 
                 ศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ 
            2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
            4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีต่ั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1.  คะแนนสอบข้อเขียน     

 2.  คะแนนสอบสัมภาษณ/์สอบวิชาเฉพาะ   

ก าหนดการสอบข้อเขียน    

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม  
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

        วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 10.30   น. 

10.30 – 12.00   น. 
วิชาคณิตศาสตร ์
วิชาวิทยาศาสตร ์

 13.00 – 15.00   น. 
15.00 – 17.30   น. 

วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

อุปกรณ์การสอบ  การสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม  อนุญาตให้ผูส้มัครน าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพเข้าห้องสอบได้    
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

  สาขาวิชาการผังเมือง 
        วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 10.30   น. 

10.30 – 12.00   น. 
วิชาคณิตศาสตร ์
วิชาวิทยาศาสตร ์

 13.00 – 15.00   น. วิชาภาษาอังกฤษ  
สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

หมายเหตุ : 1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นคณะที่คิดอัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมสูงกว่าคณะอื่นๆ  
               2.  ผูส้มัครทีผ่่านการพิจารณารับเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าศึกษาโดยส่งแบบฟอร์มรายงานตัวเพ่ือ 
ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาตามที่คณะฯก าหนด พร้อมช าระค่าธรรมเนียมโดยดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.ap.tu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
                                                   ศูนย์รังสิต                     โทรศัพท์ 0-2986-9605-6 ต่อ หรือ 0-2986-8067 

 

http://www.ap.tu.ac.th/
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   เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 
    รายละเอียดคณุสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์          รหัสสาขา    1    7   0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 

            1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั   

    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

4.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5.   ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

 

เกณฑ์การคัดเลือก 

1.  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือผู้ที่ได้คะแนนสอบทุกวิชารวมกันสูงสุด โดยเรียงล าดับคะแนนจากคะแนนรวมตามจ านวนการ        

     รับเข้าศึกษา  โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนนแต่ละวิชา ดังนี้ 

 วิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์   และคณิตศาสตร์                                        80 % 

 วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   20 %    

 2.  ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 

                                                         

ก าหนดการสอบข้อเขียน 

           วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  25  มกราคม  2557 09.00 – 11.00  น. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ์

  13.00 – 16.00  น. วิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์   

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสติ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      คณะสาธารณสุขศาสตร์  

    ศูนย์รังสิต โทรศัพท ์ 0-2564-4487  ต่อ 7420,7421 

      โทรสาร  0-2516-2708 
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     เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร (SIIT)  (หลักสูตรนานาชาติ)  

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์และการสื่อสาร   

   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

รหัสสาขา 2 2 0 1 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขา 2 2 0 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม รหัสสาขา 2 2 0 3 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รหัสสาขา 2 2 1 6 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเท่า   

    2.   ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 3.   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50   

    4.   ส าหรับผูส้มัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ  ในระดับเกรด 12 หรือ เกรด 13  

                 (เทียบเท่าช้ันม. 6) เมื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว  ต้องส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทยีบวุฒิการศึกษา 

                 จากส านักทดสอบทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร  (SIIT)   ก่อนวันเปิดภาค 

                 การศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก    

1.  วิชาคณิตศาสตร์                                                                  100     คะแนน 

2.  วิชาฟิสิกส์ หรือ วิทยาศาสตรท์ั่วไป                                            100     คะแนน 

3.  วิชาภาษาอังกฤษ                                                                 100     คะแนน  

                                                               รวม                      300     คะแนน 

สถาบันฯ จะพิจารณารับผู้มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 115  คะแนน โดยเรยีงล าดับคะแนนสูงสุดจนครบตามจ านวนที ่

ประกาศรับในแต่ละประเภทสาขาวิชา และผ่านการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการด้วย  โดยสถาบันมีทนุการศึกษา 

ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจ านวนที่สถาบันฯก าหนดในแต่ละประเภทสาขาวิชา จ านวนทั้งสิ้น  12 ทุน 

  รหัส 2201 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

                สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร           มีทุนการศึกษาเต็มจ านวน 3 ทุน 

                สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                    และทุนครึ่งจ านวน 4 คน                  

  รหัส 2216 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

รหัส 2202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทุนการศึกษาเต็มจ านวน 1 ทุนและทุนครึ่งจ านวน 1 ทุน 

รหัส 2203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ                                มีทุนการศึกษาเตม็จ านวน 1 ทุน 

              สาขาวิชาการจัดการวศิวกรรม                                                                    และทุนครึ่งจ านวน 2 ทุน 
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     เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาท่ีสอบ และเกณฑก์ารคัดเลือก  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร  (SIIT)  (หลักสูตรนานาชาติ)               รหัสสาขา  2201 – 2203, 2216  
ก าหนดการสอบข้อเขียน   (ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการสื่อสาร   

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

           วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 10.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 

วิชาคณิตศาสตร ์

วิชาฟิสิกส์  

  13.00 – 15.00  น. วิชาภาษาอังกฤษ   

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสติ 

ก าหนดการสอบข้อเขียน   (ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

           วันสอบข้อเขียน           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2557 09.00 – 10.30  น. 

10.30 – 12.00  น. 

วิชาคณิตศาสตร ์

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

  13.00 – 15.00  น. วิชาภาษาอังกฤษ   

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสติ 

หมายเหตุ : 1. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสตูรนานาชาติ  มีอัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมสูงกว่าคณะอืน่ๆ 

                  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.siit.tu.ac.th 

    2. การยืนยันสิทธิและการรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

                   ผู้สมัครทีผ่่านการพิจารณารับเข้าศึกษาจะต้องยืนยนัสิทธิเข้าศึกษาโดยส่งแบบฟอร์มแสดงความจ านงเข้าศึกษาตามที ่

                   มหาวิทยาลัยก าหนดและมารายงานตัวพร้อมช าระคา่บ ารุงการศึกษาด้วยตนเองหรือผูป้กครองด าเนินการแทนท่ี 

                   ฝ่ายรับเข้าศึกษา ช้ัน 2 อาคารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)  

                   ในระหว่างวันที่  7 – 9 เมษายน  2557 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (SIIT)    www.siit.tu.ac.th     

    ศูนย์รังสิต     โทรศัพท์    0-2986-9009     

          โทรสาร      0-2986-9112     
 

 

     

 

 

http://www.siit.tu.ac.th/
http://www.siit.tu.ac.th/
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          ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานที ่
รับสมัคร   ผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
คณะที่เปดิรับสมัคร 

 คณะนติิศาสตร์  

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    

 คณะรัฐศาสตร ์

 คณะเศรษฐศาสตร ์

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

 คณะศลิปศาสตร์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 คณะสหเวชศาสตร ์

 คณะทันตแพทยศาสตร ์

 คณะพยาบาลศาสตร ์

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ)                 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน–11 ธันวาคม 2556 

 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น. 
 

 
 

ที่  www.reg.tu.ac.th 
                

ช าระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ Teller  payment เท่านั้น   วันท่ี 11 พฤศจิกายน–12 ธันวาคม 2556 
   (ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังท่ีนั่งสอบ วันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ที่  www.reg.tu.ac.th 
สอบข้อเขียน      

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี      

 
ตามก าหนดสอบ Smart - I 

    
ดูรายละเอียดที ่
http://smart.bus.tu.ac.th 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ตามก าหนดสอบ  GAT/PAT ดูรายละเอียดที ่     

  คณะทันตแพทยศาสตร ์ ตามก าหนดสอบ  GAT/PAT http://www.niets.or.th 

  คณะพยาบาลศาสตร ์ ตามก าหนดสอบ  GAT/PAT   

  คณะสหเวชศาสตร ์ ตามก าหนดสอบ  วิชาสามัญ  ดูรายละเอียดที ่     

  http://www.niets.or.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://smart.bus.tu.ac.th/
http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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                     ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 
                                                                 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานที ่
สอบข้อเขียน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 
ศูนย์รังสิต 
 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ) วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 
 
 

 คณะศลิปศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557  

 คณะเศรษฐศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557  

 คณะนติิศาสตร ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  

 คณะรัฐศาสตร ์ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบติัการแสดง  (Audition)   
เฉพาะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการละคอน 

วันท่ี 22  มกราคม  2557 
 

ที่  www.reg.tu.ac.th 

สอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)   
              เฉพาะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการละคอน 

วันท่ี 1  กุมภาพันธ ์2557 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 
 

ที่ www.reg.tu.ac.th 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์        

 คณะทันตแพทยศาสตร ์      วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557  

 คณะพยาบาลศาสตร ์   

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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                     ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 
                                                                 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานที ่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

 คณะนติิศาสตร ์

 ที่ www.reg.tu.ac.th 

 คณะรัฐศาสตร ์   

 คณะเศรษฐศาสตร ์   

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์   

 คณะศลิปศาสตร์    

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      วันท่ี 10 มีนาคม 2557  

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์   

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ)   

 คณะสหเวชศาสตร ์   

สอบสัมภาษณ์ 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 
วันเสาร์ที่ 22-วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 

สถานท่ีสอบสมัภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ ์

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2557   

 คณะทันตแพทยศาสตร ์ วันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2557  

 คณะพยาบาลศาสตร ์ วันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2557  

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2557  

 คณะนติิศาสตร ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557  

 คณะรัฐศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 15  มีนาคม 2557  

 คณะเศรษฐศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 15  มีนาคม 2557  

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 15  มีนาคม 2557  

 คณะศลิปศาสตร์  วันเสาร์ที่ 15  มีนาคม 2557  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557  

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ) วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557  

 คณะสหเวชศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557  
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                    ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 
                                                                 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานที ่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 
 ที่ www.reg.tu.ac.th 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์        

 คณะทันตแพทยศาสตร ์      วันท่ี 10 มีนาคม 2557  

 คณะพยาบาลศาสตร ์   

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   

 คณะนติิศาสตร ์   

 คณะรัฐศาสตร ์   

 คณะเศรษฐศาสตร ์   

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์   

 คณะศลิปศาสตร์       วันท่ี 31 มีนาคม 2557  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์   

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (หลักสตูรนานาชาติ)   

 คณะสหเวชศาสตร ์   
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                   ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โครงการรับตรง 
                                                                ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานที ่
รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าศึกษา พร้อมช าระค่าธรรมเนียม  
ที่คณะที่เข้าศึกษา 

  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง    วันท่ี 31 มีนาคม–8 เมษายน 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท าสญัญาฯในวันรายงานตัวด้วย)      วันท่ี 28 เมษายน 2557 คณะทันตแพทยศาสตร ์

  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร (หลักสตูรนานาชาติ)      วันท่ี  7–9 เมษายน  2557 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing-house)  ของคณะ ต่อไปนี้ 

วันท่ี 29 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2557 ที่ www.cuas.or.th 

  คณะนิตศิาสตร์    

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี   

  คณะรัฐศาสตร ์   

  คณะเศรษฐศาสตร ์   

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 คณะศลิปศาสตร ์

  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

  คณะสหเวชศาสตร ์   

  คณะพยาบาลศาสตร ์   

  คณะศลิปกรรมศาสตร ์   

  คณะสาธารณสุขศาสตร ์   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ที่ www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ขึ้นทะเบยีนนักศกึษาใหม่  
การจดทะเบียน 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา  วันท่ี 18 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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     เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา   โครงการรับตรง    ประจ าปีการศึกษา  2557 

 

ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ  
 

 
  ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตสิ าหรับผูเ้ข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบ หรือ ไม ่
พิจารณาค าตอบของท่าน คือ 

1. ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผา่นไปแล้ว 30 นาที และการอนญุาตให้ออกจาก 
ห้องสอบ กรรมการผู้คมุสอบจะเปน็ผู้อนุญาต นับจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อก าหนดของการสอบแตล่ะคณะ 

2. ในการสอบทุกครั้ง ผู้เขา้สอบจะตอ้งน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย 
ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นบัตรตัวจริง และยังไม ่
หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่น่ังสอบ  

3. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ท าเครือ่งหมาย หรือสญัลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรทีอ่อกโดยทางราชการที่มรีูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดท่ีผู้เขา้สอบน าติดตัวเข้ามาสอบ ถ้า 
ฝ่าฝืนถือว่ามเีจตนาทุจริตในการสอบ 

4. อนุญาตให้น าเฉพาะปากกา  ดินสอด า 2 B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา ท่ีอนุญาตให้น าอุปกรณ ์
การสอบวิชาปฏิบตัิ/วิชาเฉพาะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้นเข้าห้องสอบได้   

ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถือ  วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว  เครื่องมือสื่อสารใด ๆ  
อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอเิล็กทรอนสิ์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณไดห้รือถ่ายรูปได้  
กล้องถ่ายรูป ไมบ้รรทดัที่มีสตูรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝา่ฝืนถือว่ามีเจตนาทุจรติในการสอบ และหากเกดิการสูญหายจะ 
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเดด็ขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบได้และ 
ใหผู้้เข้าสอบทุกคนอ่านค าอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัตติามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชาอย่าง 
เคร่งครดั 

6. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้ 
7. ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการทจุริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรอืมีเหตสุงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ  กรรมการ 

คุมสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษค าตอบ โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจไม ่
พิจารณาตรวจกระดาษค าตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตดัสิทธ์ิการสมคัรเข้าศึกษาใน 
สถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี  

8. ก่อนหมดเวลา 5 นาที  (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ)  ห้ามผู้สอบส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง  เมื่อต้องการ 
ส่งให้ยกมือบอกกรรมการคมุสอบ  และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดท าแบบทดสอบและระบายกระดาษค าตอบ ห้ามผู้เข้าสอบ 
ออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในห้องครบทุกคน และอนุญาตใหผู้้เข้าสอบ 
ออกจากห้องสอบได ้

      ห้ามผู้เข้าสอบน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
9.  ในการตอบให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชา  ก่อนลงมือท าข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียนเลขประจ าตัวประชาชน  

ช่ือ-นามสกลุ  ช่ือวิชาที่สอบ  ช่ือสถานท่ีสอบ  ตึก  ห้อง  วันสอบ  เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึกรวมทัง้ให้ระบายในวงกลม  ข้อมูลต่าง ๆ  
คือ เลขประจ าตัวประชาชน รหัสวชิา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอด า 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ  
 

 
10. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ ต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 

10.1   การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ จะต้องระบายให้ด าเข้มเตม็วงกลม จะระบายไมเ่ต็มวงกลมหรือ 
ใช้เครื่องหมายอื่นไมไ่ด้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความเขม้ 2 B เท่านั้น จะใช้ดินสอท่ีจางกว่าก าหนดหรือ ใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกา  
หรือเครื่องเขียนอื่นใดไมไ่ด้อย่างเด็ดขาด  
                  10.2  กระดาษค าตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ  ในกรณีที่ต้องการแกไ้ข ให้ใช้ยางลบ 
ลบให้สะอาดก่อน  จึงระบายวงกลมใหม่  ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด   

              เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผูเ้ข้าสอบระบายเท่านั้น  มหาวิทยาลยัจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ  
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้  

11. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบรเิวณสถานท่ีสอบ 
12. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีหา้มสวมกางเกง   

เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์  ไม่ปลอ่ยชายเสื้อนอกกางเกง ไมส่วมรองเท้าแตะ   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


