ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2557
------------------------------เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิก โดยที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัคร
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อมาเข้ารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกาหนดสถานทีศ่ ึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คณะที่รับสมัคร และจานวนรับเข้าศึกษา จานวน 24 คน แยกเป็น
รหัส
คณะ/สาขาวิชา

0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ยกเลิกรหัสสาขาวิชานี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

จานวนรับ
(7)

7

2
รหัส

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1201
1202
1301
1401
1601
1602
1603
1604
1605
2201

2202
2203

2216

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาผังเมือง
สาขาวิชาภูมสิ ถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

จานวนรับ
(4)

4

(2)
1
1
1
1
(5)
1
1
1
1
1
(4)

1

1
1

1
24

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ www.reg.tu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่าคณะอื่น
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มีทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ของ สสวท. ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1. เป็นผู้ที่ยดึ มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่ไม่มโี รคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคทีส่ าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแ่ ล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนือ่ งจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
4. คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
2. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม ตั้งแต่ ชั้น ม. 4– ม. 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ต้องเป็นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่ง
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
5. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เน้นเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. เน้นเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ
 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มี ความพิการที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
2. จะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
1. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ
2. จะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

4
 คณะทันตแพทยศาสตร์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีบัตรประจาตัวประชาชน (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) แต่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
3. มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ที่มีผลการเรียนสะสม
(GPA.) ไม่ต่ากว่า 3.00
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควต้า หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันการศึกษาของ
รัฐที่ทาการคัดเลือกสาหรับปีการศึกษา 2557 เว้นแต่จะได้สละสิทธิก่อนการสมัคร
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1) มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีประวัติความประพฤติดี และมีสุขภาพกายและจิตตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3) ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4) ไม่เป็นโรคติด ต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
5) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น
5.1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง
5.3) ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
5.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
5.5) การติดสารเสพติดให้โทษ
5.6) โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
6) ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
7) ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
7.2) สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
8) ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
9) ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่น ๆ ซึ่ง คณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6. ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทาสัญญาผูกพัน
ฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด เพื่อให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทา
สัญญาฯ เมื่อสาเร็จการศึกษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและ
เงือ่ นไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงาน
ในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวจะต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กาหนดกรณีไม่อาจปฏิบัติงาน
หลังสาเร็จการศึกษาได้ตามสัญญาฯ หรือ ยุติการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ผู้ทาสัญญาฯต้องชดใช้ทุน ตามรายละเอียดของ
สัญญาและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
7. นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ใ นโครงการนี้ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะได้ รั บ ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจากโครงการอื่น ๆ ของ
คณะฯ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย

5
 คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผู้สมัครจะต้องศึกษารายวิชากลุม่ สาระการเรียนรู้ จนจบหลักสูตร โดยต้องมีผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ
ครบถ้วน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์
รวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์
รวมกัน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องมีผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวมกัน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ไม่มีความ
พิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิด
การเรียนการสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก มีความรู้
ความเข้าใจ และอ่านเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย
1. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
2. ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตามทีส่ ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกาหนด
6. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกาหนดไว้ในประกาศนี้ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ คือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1
โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และต้องสมัครตามขั้นตอนและวิธีการรับสมัครตามที่โครงการนี่กาหนดไว้เท่านั้น
การสอบช้อเขียน ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT และหรือ ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพหรือ
วิชาการ PAT ตามทีโ่ ครงการกาหนด
การสอบสัมภาษณ์และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบ
วิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี) จากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรจานวนหนึ่ งเพื่อประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี) โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ฯ ณ
สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนาผลการสัมภาษณ์และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี) มาประมวลผลรวมกับผลการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และหรือผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) ตามองค์ประกอบของแต่ละคณะ/
สาขาวิชา เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ตามที่เห็นสมควร จานวนหนึ่งเท่านั้น ภายใต้เกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) หรือ
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) + ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) 80 คะแนน
(2) คะแนนสอบสัมภาษณ์ และวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี)
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิกาหนดจานวนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และจานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามที่
เห็นสมควร ผลการตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด
7. เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
 โครงการรับตรง
 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึง่ อาเภอหนึ่งทุน
ทั้งนี้ หากผู้สมั ครต้องการยกเลิกโครงการเดิม ที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทาผ่านระบบ
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ทาการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้
2. ดาเนินการสมัครใหม่ในโครงการทีต่ ้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนด
3. จะดาเนินการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ของโครงการที่จะขอยกเลิก หรือโครงการที่ต้องการสมัครใหม่
หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
สมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
2. ผู้สมัครมีสิทธิสมัคร ได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อย
ก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครโครงการนี้ต้องมีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT หรือผลทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT กับ
ผลทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ PAT ตามองค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักของคณะ/สาขาที่นักเรียนสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก และในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนาผลทดสอบ GAT และผลทดสอบ PAT ครั้งที่ 1/2557
(สอบเดือนธันวาคม 2556) จากการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
มาใช้พิจารณาแทนการจัดสอบข้อเขียนเพื่อลดภาระของผู้สมัคร โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประสานงานขอรับผลการสอบ
ของผู้สมัครจาก สทศ. มาประมวลผลการคัดเลือกเอง ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลทดสอบGAT หรือผลทดสอบ PAT มายังมหาวิทยาลัยอีก
คาเตือน
ถ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯถือว่าผูน้ ั้นขาดคุณสมบัติ
ไม่มสี ิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตารางกาหนดการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 ประจาปีการศึกษา 2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556)
กิจกรรม
กาหนดวัน
สมัครสอบ
วันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2556
กาหนดวันสอบ
วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556
ประกาศผลสอบ
วันที่ 19 มกราคม 2557
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักของแต่ละคณะ/สาขาวิชา
รหัส

0901
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1201
1202
1301
1401

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

GAT (รหัส 85) PAT 1-7 (รหัส 71- 82)
วิชา ค่าน้าหนัก
วิชา
ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT

60
60
60
60
60
60

PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

3
3
3
3
3
3

20
20
20
20
20
20

GAT
GAT
GAT
GAT

60
60
60
60

PAT
PAT
PAT
PAT

2
2
2
2

20
20
20
20

รหัส

1601
1602
1603
1604
1605
2201

2202
2203

2216

คณะ/สาขาวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาการผังเมือง
สาขาวิชาภูมสิ ถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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GAT (รหัส 85)
PAT 1-7 (รหัส 71-82)
วิชา ค่าน้าหนัก
วิชา
ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT
GAT

80
80
80
80
80
60

PAT 3

20

GAT

60

PAT 1

20

GAT

60

PAT 1

20

GAT

60

PAT 3

20

7. การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556
 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น.
ชาระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 11 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556
 รับชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง)
2. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัค รออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่
กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และ
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้
ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ
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4. ผู้สมัครนาใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นชาระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller
Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กาหนด โดยชาระค่าสมัคร
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่า
สมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
5. ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออก
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อย
แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลใน ใบสมัคร
ด้วยเพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
6. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องดาเนินการยกเลิก
การสมัครเดิม ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์ เน็ต และให้ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัคร
ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูลครั้งสุดท้าย
ที่ได้มีการชาระเงินเป็นสาคัญ
* กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการสมัครใน
ระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่
สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูก
ทารายการยกเลิกไปแล้ว
7. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th และ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่กาหนด
มหาวิทยาลัยมีการประกาศจานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1 วันทาการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรก
ได้ที่ www.reg.tu.ac.th.
8. อัตราค่าธรรมเนียม
 ค่าสมัครสอบ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

คนละ
คนละ

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2557
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ www. reg.tu.ac.th เท่านั้น
10. การสอบสัมภาษณ์ และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี)
1. การสอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การสอบวิชาเฉพาะของคณะ / วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี)
จะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบสัมภาษณ์
11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม 2557
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ www. reg.tu.ac.th เท่านั้น

100 บาท
10 บาท
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12. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-House) วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557

คาเตือน
ขอให้พิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าศึกษาเพราะจะมีผลต่อการคัดเลือก
ในระบบคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS)
 เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
1. ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประกาศนี้
ทุกคนจะต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) อินเตอร์เน็ต ที่ www.cuas.or.th ดาเนินการบริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ภายในเวลา
ที่กาหนด โดยให้เลือกยืนยันสิทธิได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดาเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)
2. ในการยืนยันสิทธิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันได้ไม่
เกิน 3 ครั้งเท่านั้น ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น ระบบจะใช้การยืนยันครั้งหลังสุดเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก
3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
จะดาเนินการนารายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการ
คั ด เลื อ กกลาง(Admissions) ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ เ ข้ า ศึ ก ษาแล้ ว จะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา คั ด เลื อ กในระบบกลาง
(Admissions) อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยัน
สิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิให้มหาวิทยาลัยแล้ว
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทิน
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กาหนด
13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 12 มิถุนายน 2557
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาที่ www. reg.tu.ac.th เท่านั้น
14. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะนาผลทดสอบทางการศึกษา O-NET และ/หรือ PAT ภาษาต่างประเทศของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน
15. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้า ศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและรายละเอียดการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1605 , 1607 หรือ www.Facebook.com/Admissions.TU
 ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสาคัญ สานักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1602 , 1653
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12
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2557
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

การรับสมัคร

วันที่ 11 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556

เปิดระบบรับสมัคร เวลา 09.00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ที่ www.reg.tu.ac.th

ปิดระบบรับสมัคร เวลา 24.00 น.

วันที่ 11 ธันวาคม 2556

ที่ www.reg.tu.ac.th

การชาระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller payment

วันที่ 11 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 ที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ปิดชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร
การสอบสัมภาษณ์

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 มกราคม 2557

ที่ www.reg.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์ และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (ถ้ามี)

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 19 มีนาคม 2557

ที่ www.reg.tu.ac.th

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557

ที่ www.cuas.or.th

การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียร์ ิงเฮาส์
(Clearing-house)
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้าศึกษา (ที่การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ที่ www.reg.tu.ac.th

วันปฐมนิเทศ ,ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา , จดทะเบียน

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ www.reg.tu.ac.th

วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2557

ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

