ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ที่ดาเนินการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2561 และเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือกตามที่คณะกาหนด ดังนั้น จึงขอเปิดรับสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ทางออนไลน์ ที่ www.reg.tu.ac.th
การดาเนินการ
ลงทะเบียนขอรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (สาหรับผู้สมัครรายใหม่
ที่ไม่มีรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สาหรับผูส้ มัครสอบรายเก่าสามารถ
ดาเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนได้ โดยใช้รหัสและชื่อผู้ใช้เดิม
ในการเข้าระบบรับสมัคร

กาหนดการ
15 – 22 กุมภาพันธ์ 2561

สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ ที่
www.reg.tu.ac.th
เลือกเข้าที่ หัวข้อ สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

15 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น
ปิดระบบรับสมัครวันสุดท้าย เวลา 24.00 น.

พิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงินค่าสมัครสอบ ที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

15 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ตามเวลาที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสกาหนด

ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน

หลังจากชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคาร้อง
ขอตรวจสอบสิทธิ

27 กุมภาพันธ์ 2561

อัตราค่าสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
 หลักสูตรภาษาไทย
300 บาท ต่อวิชา
 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
500 บาท ต่อวิชา
 วิชาเฉพาะปฏิบัติ
500 บาท ต่อวิชา
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
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2. การจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ดาเนินการโดยแต่ละคณะ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
 ศูนย์รังสิต
 ศูนย์ลาปาง

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
1 มีนาคม 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบ
(ไม่เปิดรับสมัคร ได้ที่
รอบเพิ่มเติม)
 ศูนย์รังสิต
 ศูนย์ลาปาง

คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
(นานาชาติ)

14 มีนาคม 2561
(ไม่เปิดรับสมัคร
รอบเพิ่มเติม)

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

คณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาการเมืองการปกครอง
 สาขาการระหว่างประเทศ
 สาขาบริหารรัฐกิจ

9 มีนาคม 2561
(รอบเพิ่มเติม
9 มีนาคม 2561)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น.
รหัสวิชา 0101 วิชานิติศาสตร์ 1
เวลา 10.30 - 12.30 น.
รหัสวิชา 0102 วิชานิติศาสตร์ 2 ศูนย์รังสิต
เวลา 13.30 - 15.00 น.
รหัสวิชา 0103 วิชานิติศาสตร์ 2 ศูนย์ลาปาง
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.30 น.
รหัสวิชา 0104 Reading
รหัสวิชา 0105 Logical Reasoning
รหัสวิชา 0106 Essay Writing
วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.
รหัสวิชา 0301 วิชาความถนัดเฉพาะทาง
รัฐศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัสวิชา 0302 วิชาเรียงความ

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

4 พฤษภาคม 2561

600-900
บาท

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

www.law.tu.ac.th
ศูนย์รังสิต : 02-696
5113
02-696 5405
ศูนย์ลาปาง : 054268705
ต่อ 5382 และ 5387
1 พฤษภาคม 2561 1,500 บาท http://interllb.Law.
tu.ac.th
โทร. 02-613-2973

4 พฤษภาคม 2561 600 บาท

www.Polsci.tu.ac.th
โทร. 02-696 5317 และ
โทร. 02-696 5462
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วันประกาศรายชื่อ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
วัน เวลา วิชาสอบ
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
คณะรัฐศาสตร์
26 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) วันที่ 10 มีนาคม 2561
รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
(รอบเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
(ภาคภาษาอังกฤษ)
5 มีนาคม 2561) ศูนย์รังสิต
รหัสวิชา 0303 วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์
รหัสวิชา 0304 วิชาเรียงความภาษาอังกฤษ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์รังสิต
วันที่ 10 มีนาคม 2561
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
(รอบเพิ่มเติม
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- อาคารเรียนรวม
5 มีนาคม 2561) สังคมศาสตร์
รหัสวิชา 0501 วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพ
 ศูนย์รังสิต
 ศูนย์ลาปาง
 ศูนย์ลาปาง
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12 มีนาคม 2561 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รอบเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
(นโยบายสังคมและการพัฒนา) (นานาชาติ) 12 มีนาคม 2561) ท่าพระจันทร์
รหัสวิชา 0502 วิชาเรียงความภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา
คณะศิลปศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารบรรยายรวม
วันที่ 24 มีนาคม 2561
(ภาษาฝรั่งเศส)
(รอบเพิ่มเติม
สังคมศาสตร์ (SC)
เวลา 09.00 – 12.00 น.
5 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสวิชา 0601 วิชาอัตนัยภาษาฝรั่งเศส
ศูนย์รังสิต
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
รหัสวิชา 0602 วัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

30 เมษายน 2561

1,000 บาท www.Polsci.tu.ac.th
โทร. 02-613 2304

20 เมษายน 2561

300 บาท

www.socadmin.tu.ac.th
ศูนย์รังสิต : 02-696 5504
ศูนย์ลาปาง :
054-268704 กด 4 ,
082-383-8861

9 เมษายน 2561

500 บาท

www.spdtu.com
โทร. 02-613 2534,
092-902-1622

30 เมษายน 2561

300 บาท

http://arts.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา
0-2696 5218,
0-2696 5219,
0-2696 5220
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์
(รัสเซียศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์
(อังกฤษ – อเมริกันศึกษา) (นานาชาติ)

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารบรรยายรวม
(รอบเพิ่มเติม
สังคมศาสตร์ (SC)
5 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
19 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารบรรยายรวม
(รอบเพิ่มเติม
สังคมศาสตร์ (SC)
5 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์
(รอบเพิ่มเติม
ท่าพระจันทร์
5 มีนาคม 2561)

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
รหัสวิชา 0603 วิชาความรู้เกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
รหัสวิชา 0604 วิชาทักษะภาษาอังกฤษ
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
และเครือรัฐเอกราช
วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.30 น.
รหัสวิชา 0605 ความรู้ภาษาอังกฤษและ
เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา
* สอบเป็นภาษาอังกฤษ *

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

30 เมษายน 2561

300 บาท

www.seas.arts.tu.ac.th
โทร. 0-2613 2673,
0-2613 2599

30 เมษายน 2561

300 บาท

www.russianstudiestu.
com
โทร. 0-2696 5663-4

30 เมษายน 2561

500 บาท

http://basthammasat.
org
โทร. 0-2613 2618,
0-2613 2625
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์
(การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)
(นานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์
(วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน - จีน)
(นานาชาติ)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตรบัณฑิต
(สื่อมวลชนศึกษา) (ภาษาอังกฤษ)

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารบรรยายรวม
(รอบเพิ่มเติม
สังคมศาสตร์ (SC)
5 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์
(รอบเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 มีนาคม 2561) ท่าพระจันทร์

2 มีนาคม 2561
(รอบเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2561)

อาคารบรรยายรวม
สังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00. น.
รหัสวิชา 0606 Language Use, Reading
Comprehension, Essay
เวลา 13.00 - 16.00 น.
รหัสวิชา 0607 การวัดความรู้ทางภาษา
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รหัสวิชา 0608 Short Answers, Reading
Comprehension, Essay
เวลา 13.00 - 16.00 น.
รหัสวิชา 0609 การวัดความรู้ทางภาษา
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น.
รหัสวิชา 0701 วิชาความรู้เบื้องต้นทางวารสาร
ศาสตร์ (Basic Knowledge of Mass Media
Studies)
รหัสวิชา 0702 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

30 เมษายน 2561

500 บาท

http://tubec.net/
โทร. 0-2696 5648,
0-2696 5658

30 เมษายน 2561

500 บาท

http://tuasean.com
โทร. 0-2613 2603

4 พฤษภาคม 2561 1,000 บาท www.jc.tu.ac.th/bjm
โทร 02-696 6193,
02-696 6209
Line
ID:@bjm_thammasat
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
รหัสวิชา 0901 ความถนัดทางด้านการ
ประยุกต์ใช้ศลิ ปะและความคิดสร้างสรรค์

2 เมษายน 2561

500 บาท

www.iddcdt.sci.tu.ac.th/
โทร. 02-564 4440-59
ต่อ 2690

วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น.
รหัสวิชา 1001 Basic Engineering and
Sciences Examination

5 เมษายน 2561

500 บาท

www.tep.engr.tu.
ac.th
โครงการ TEP-TEPE
โทร 02-564 3001-9
ต่อ 3256

สถานที่สอบ

วัน เวลา วิชาสอบ
Affairs)
*สอบเป็นภาษาอังกฤษ*

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สองสถาบัน : TEP
2. วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ : TEPE
3. วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศกรรมยานยนต์ : AUTO-TU

19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการปริญญาตรี
(รอบเพิ่มเติม
ภาคพิเศษ (หลักสูตร
5 มีนาคม 2561) นานาชาติ) สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรม
ดิจิทัล
อาคารชั้น 3 บร.5
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
(รอบเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 มีนาคม 2561) ศูนย์รังสิต
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ

สถานที่สอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)

26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต
(รอบเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2561)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)

26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันประกาศรายชื่อ ศูนย์รงั สิต
ผู้มีสิทธิสอบและ
แผนผังที่นั่งสอบ)
(รอบเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2561)
21 มีนาคม 2561
(ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบ Audition)
(รอบเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2561)

วัน เวลา วิชาสอบ

วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
รหัสวิชา 1501 วิชาวาดเส้น
เวลา 13.30-16.30 น.
รหัสวิชา 1502 วิชาองค์ประกอบศิลป์
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
รหัสวิชา 1503 วิชาความถนัดทางการละคอน
** ผู้สมัครทีผ่ ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่
คณะกาหนด คณะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ที่
http://www.fineart.tu.ac.th/
โดยจะต้องชาระค่าสอบปฏิบตั ิการแสดง
(Audition) ในวันสอบ เป็นจานวนเงิน 500
บาท กาหนดสอบในวันที่ 31 มีนาคม - 1
เมษายน 2561

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

6 เมษายน 2561 1,000 บาท http://fineart.tu.ac.th
(ประกาศผลคะแนน
งานบริการการศึกษา
สอบ)
ศูนย์รังสิต :
02-696 6248 - 9
6 เมษายน 2561 300 บาท
(ประกาศผลคะแนน
สอบ Audition)

http://fineart.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา
ศูนย์รังสิต :
02-696 6248 - 9
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม) (ศูนย์ลาปาง)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1. กลุม่ วิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา
ดังนี้
1.1 วิศวกรรมเคมี
1.2 วิศวกรรมเครื่องกล
1.3 วิศวกรรมโยธา
1.4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
การสื่อสาร *
1.5 วิศวกรรมอุตสาหการ **
2. กลุม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มี 1 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รอบเพิ่มเติม
ศูนย์ลาปาง
5 มีนาคม 2561)

27 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันเทคโนโลยี
(รอบเพิ่มเติม
นานาชาติสิรินธร
5 มีนาคม 2561)

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
รหัสวิชา 1504 วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ
เวลา 13.00-16.00 น.
รหัสวิชา 1505 วิชาความถนัดทางออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม
วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 11.30 น.
รหัสวิชา 2201 Mathematics for
Engineering and Technology
รหัสวิชา 2202 Physics for Engineering
รหัสวิชา 2204 English for Engineering and
Technology

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

6 เมษายน 2561 1,000 บาท http://fineart.tu.ac.th
(ประกาศผลคะแนน
งานบริการการศึกษา
สอบ)
ศูนย์รังสิต :
02-696 6248 - 9

4 เมษายน 2561

1,500 บาท www.siit.tu.ac.th
โทร. 02-9869009
ต่อ 1000, 1002-1006
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. กลุม่ เทคโนโลยี มี 1 สาขาวิชา ดังนี้
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กลุม่ การจัดการ มี 2 สาขาวิชา ดังนี้
4.1 เทคโนโลยีการจัดการ
4.2 การจัดการวิศวกรรม

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันเทคโนโลยี
(รอบเพิ่มเติม
นานาชาติสิรินธร
5 มีนาคม 2561)

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 11.30 น.
รหัสวิชา 2201 Mathematics for
Engineering and Technology
รหัสวิชา 2203 General Science for
Technology รหัสวิชา 2204 English for
Engineering and Technology

วันประกาศ
ผลคะแนน
4 เมษายน 2561

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

1,500 บาท www.siit.tu.ac.th
โทร. 02-9869009
ต่อ 1000, 1002-1006

หมายเหตุ: นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสาขา
เดียวกันจะเรียนรวมกันในชั้นปีที่ 1 ก่อน
และจะแยกสาขาในชั้นปีที่ 2 ผู้สมัครที่
เลือกสาขาในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 จะได้
ทาการเลือกสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่
1 โดยจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดปีการศึกษาแรก และความนิยมของ
สาขาที่ได้เลือกไว้
* อาจมีการเปลีย่ นชื่อสาขาเป็น
วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติ
ของมหาวิทยาลัย
** อาจมีการเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ

สถานที่สอบ

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัสวิชา 2301 General Knowledge for
Service Innovation

10 เมษายน 2561

500 บาท

www.citu.tu.ac.th
ฝ่ายบริการการศึกษา
02-623 5055-8
ต่อ 1101-1107

วันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 -16.00 น.
รหัสวิชา 2701 เรียงความภาษาอังกฤษความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับจีนศึกษา

30 เมษายน 2561

500 บาท

www.pbic.tu.ac.th
โทร. 02-613 3701-4

วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
รหัสวิชา 2702 เรียงความภาษาอังกฤษความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับอินเดียศึกษา

30 เมษายน 2561

500 บาท

www.pbic.tu.ac.th
โทร. 02-613 3701-4

วัน เวลา วิชาสอบ

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมตั ิของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ)
(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา)
(นานาชาติ)

15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรม
(รอบเพิ่มเติม
ห้อง CITU 508 ชั้น 5
5 มีนาคม 2561) อาคารเอนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
1 มีนาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ 3
(รอบเพิ่มเติม
ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ
5 มีนาคม 2561) ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
1 มีนาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ 3
(รอบเพิ่มเติม
ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ
5 มีนาคม 2561) ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา)
(นานาชาติ)

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
Bachelor of Arts in Global Studies
and Social Entrepreneurship (GSSE)

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
1 มีนาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ 3
(รอบเพิ่มเติม
ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ
5 มีนาคม 2561) ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
(รอบเพิ่มเติม
(อาคาร 33)
5 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
รหัสวิชา 2703 เรียงความภาษาอังกฤษความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับไทยศึกษา

30 เมษายน 2561

500 บาท

www.pbic.tu.ac.th
โทร. 02-613 3701-4

วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 14.00 น.
รหัสวิชา 2801 การเปลี่ยนแปลงของโลก
(Global Studies and Change)
เวลา 14.00 – 17.00 น.
รหัสวิชา 2802 วัดทักษะความรู้ดา้ นคิด
วิเคราะห์
ด้วยการสัมภาษณ์
* เอกสารที่ผสู้ มัครต้องนามาในวันสอบ โปรดดู
ตามเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข
2
(หน้าที่ 17 – 19)

9 เมษายน 2561

500 บาท

www.sgs.tu.ac.th
โทร. 02-564 3153,
086-788-8064

วัน เวลา วิชาสอบ
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วันประกาศรายชื่อ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ผู้มีสิทธิสอบ
สถานที่สอบ
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 1 มีนาคม 2561 อาคารปิยชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
(รอบเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหัวใจ
5 มีนาคม 2561) ศูนย์รังสิต
และทรวงอก) (นานาชาติ)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทาง
คลินิก) (นานาชาติ)
3. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

1 มีนาคม 2561
(รอบเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2561)

อาคารบรรยายรวม
สังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

วัน เวลา วิชาสอบ

วันประกาศ
ผลคะแนน

อัตราค่า
สมัครสอบ

ดูรายละเอียด / ติดต่อ
สอบถาม

วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 10.00 -12.00 น.
รหัสวิชา 2901 วิชาเคมีและฟิสิกส์
เวลา 13.00 – 15.00 น.
รหัสวิชา 2902 วิชาชีววิทยาและคณิตศาสตร์
* สอบเป็นภาษาอังกฤษ *

10 เมษายน 2561

1,000 บาท www.cicm.tu.ac.th
02-5644440 ต่อ 7606,
1531-1534

วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
รหัสวิชา 3001 วิชาความคิดสร้างสรรค์
รหัสวิชา 3002 วิชาการใช้วิจารณญาณ

23 เมษายน 2561

600 บาท

www.psds.tu.ac.tgh
https://www.facebook
.com/CD.PSDS/
โทร. 02-564 4440 ถึง
59 ต่อ 1044
หรือ 091-731-4964
หรือ 090-9725311
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3. ขั้นตอนการสมัครสอบวิชาเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ
ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพื่อกาหนด Username/Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
(การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
กรณีผู้ใดสมัครลงทะเบียน/สมาชิกในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก “เข้าสู่ระบบ และระบุ Username/Password แล้ว เลือก “สมัครสอบ”
และ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ จากนั้นกด “ยืนยัน”
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
ตรวจสอบข้อมู ลการสมั ครให้ถูกต้ อง หากพบว่ ามี การกรอกข้อมู ลของผู้ สมั ครไม่ ถูกต้ อง ขอให้ผู้ สมั คร
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ หรือ
ก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชาระเงิน
5.1 กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย
ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงิน
ค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ได้ ทุ กสาขาทั่ ว ประเทศ ตามวั น ที่ที่ กาหนด โดยชาระค่าสมั ครตามอัต ราค่า ธรรมเนี ย มการสมั ครที่ กาหนด พร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชาระเงินค่า สมัคร และบันทึ กข้อมู ลการชาระเงิน ของผู้ สมัค ร
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้ส มัครเก็บไว้เป็น
หลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์
ของตนเอง)
5.2 กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ
ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชี KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK
THAILAND ชื่อบัญชี THAMMASAT UNIVERSITY เลขที่บัญชี 0261021222 SWIF Code : KRTHHBK จานวน 27.00
USD ต่อวิชา
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หมายเหตุ :
1. การเปลี่ยนแปลงการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ คณะ/หลักสูตรที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการ
ชาระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิกการสมัครดังกล่าวตามประกาศนี้ ผู้สมัครจะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัคร
เดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้กดยืนยันการสมัครผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือที่ได้มีการชาระเงินเป็นสาคัญ
2. กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
มาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมั ครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว
3 วั น ท าการ (ไม่ นั บ รวมวั น ช าระเงิ น ค่ า สมั ค ร วั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และวั นหยุ ด ราชการ) ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
www.reg.tu.ac.th
ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download
แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชาระเงิน ส่งมา
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง E-mail: admissions_tu@reg.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5644440-79 ต่อ 1633-1638 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอก
คาร้องออนไลน์ผ่าน อินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1633-1638
4. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ
4.2 เอกสารหรือ วัสดุ อื่นๆ ตามที่แต่ละคณะ/กาหนดไว้ (ถ้ามี)
 กรณีผู้เข้าสอบไม่นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่
ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ
มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า สอบไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น และจะถู กตั ด สิ ท ธิ
คาเตือน
ในการสอบครั้งนี้
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบตั ิของผู้เข้าสอบที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
 หากผู้ใดทาการทุจริต หรือ ร่วมกระทาการทุจ ริตในการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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5. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ เ ข้า สอบต่ อ ไปนี้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการสอบ
หรือไม่พิจารณาคาตอบของท่าน คือ
5.1 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า ห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาก าหนดเริ่ ม สอบผ่ า นไปแล้ ว 30 นาที แล ะ
การอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อกาหนด
ของการสอบแต่ละคณะ
5.2 ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ
บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้อง
เป็นบัตรตัวจริง และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
5.3 ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ทาเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้า
สอบนาติดตัวเข้ามาสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
5.4 อนุ ญ าตให้ น าเฉพาะปากกา ดิ น สอด า 2 B กบเหลาดิ น สอ ยางลบ ยกเว้ น คณะ/สาขาวิ ช า
ที่อนุญาตให้นาอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติ/วิชาเฉพาะตามที่กาหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้ ห้ามนากล่องอุปกรณ์
เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถื อ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุ ติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถ
บัน ทึ กภาพหรือเสี ย งได้ พจนานุ กรมอิเล็ กทรอนิ กส์ อุป กรณ์ ช่ วยคิด คานวณ นาฬิ กาที่ ใช้คานวณได้หรือถ่า ยรูป ได้
กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิด
การสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 ห้ามเปิดหรือทาข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิด
ข้อสอบได้และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคาอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของ
ข้อสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
5.6 ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้
5.7 ห้ า มกระท าการใดๆ อั น เป็ น การทุ จ ริ ต ในการสอบ ถ้ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า ทุ จ ริ ต
ไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบ โดยที่ผู้สอบ
อาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่ง
รายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
5.8 ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบ
ด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทาแบบทดสอบและ
ระบายกระดาษคาตอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อ สอบและกระดาษคาตอบ
ของผู้เข้าสอบในห้องครบทุกคน และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้
ห้ามผู้เข้าสอบนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนา
ทุจริตในการสอบ
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5.9 ในการสอบให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือทาข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียนเลข
ประจาตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึก
รวมทั้งให้ระบายในวงกลม ข้อมูลต่างๆ คือ เลขประจาตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอดา 2B ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง
5.10 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
5.10.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ จะต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบาย
ไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากาหนด
หรือ ใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกา หรือเครื่องเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
5.10.2 กระดาษคาตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ ในกรณีที่ต้องการ
แก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด
เครื่ อ งตรวจกระดาษค าตอบจะตรวจตามข้ อ มู ล ที่ ผู้ เ ข้ า สอบระบายเท่ า นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในข้อนี้
5.11 โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ
5.12 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี
ห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวม
รองเท้าแตะ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รักษาการแทนในตาแหน่งรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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วัน เวลาสอบวิชาเฉพาะ และเอกสารที่นักเรียนต้องนามาแสดงในวันสอบ (เฉพาะวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)
วันสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะและวัดความรู้ด้าน Critical Thinking
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ วิชา 2801 การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Studies and Change)
เวลา 14.00 – 17.00 น. วัดความรู้ด้าน Critical Thinking ด้วยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารที่นักเรียนต้องนามา
1. Portfolio
2. บัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มีเลขประชาชนระบุเลขประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และ
รับรองสาเนาถูกต้อง) กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทยให้แสดงหนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อม
สาเนา และรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มี
ค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือ
3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดง
ค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 รวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
3.3 ใบประกาศนียบัตร General Education Development (GED) และใบแสดงผลการสอบ
(Official Transcript of GED Test) ที่มีผลคะแนนรวม 4 วิชาไม่ต่ากว่า 580 คะแนน กรณีเป็นผู้จบการศึกษามัธยมปลาย
หรือเทียบเท่า
4. ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4.1 TOEFL
4.1.1 Internet based 61
4.1.2 Paper based 500
4.1.3 Computer based 173
4.2 IELTS 6.0
4.3 TU-GET 500
หมายเหตุ กรณีนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในประเทศของตนสามารถสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะและสอบวัดความรู้ด้าน
Critical Thinking ผ่านระบบการสมัครของสานักงานทะเบียนนักศึกษา และทาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผ่าน
Skype ผู้สมัครจากต่างประเทศต้องส่งเอกสารข้อที่ 1 - 4 เป็นไฟล์ Pdf ทาง Email: gsse.admission@sgs.tu.ac.th
รายละเอียดจัดทาเป็นภาษาอังกฤษตามเอกสารหมายเลข 2
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GSSE Admission Round 3 | March 25, 2018
Essay Writing Subject:
2801 Global Studies and Change
Examination Date:
March 25, 2018
Essay Writing Time:
1 – 2 PM (UTC+7 Thailand Local Time)
Critical Thinking Interview Time:
2 – 5 PM (UTC+7 Thailand Local Time)
Applicants Announcement:
February 16, 2018
Exam Result Announcement:
April 9, 2018
Students can check the announcements via: www.sgs.tu.ac.th
Remark:
1. Students outside Thailand can apply for the GSSE exams via tuadmissions.in.th on January
15-31, 2018 and submit the required documents as PDF file via gsse.admission@sgs.tu.ac.th
before March 9, 2018.
2. The exams will be made via Skype at the local time of Thailand.
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GSSE Program, SGS Required Documents for Essay Writing Examination and
Critical Thinking Interview on March 25, 2018 via Skype
1. Portfolio
2. Copy of ID card or passport or student ID card in case you do not have ID card.
3. Official Transcript
3.1. High school transcript with a minimum CGPA of 2.50 (in a 4 scale) which covers at least 4
semesters, if you are studying in a high school education or
3.2. High school transcript with a minimum CGPA of 2.50 (in a 4 scale) which covers 6 semesters,
if you have completed high school or
3.3. Equivalent diploma i.e. GED, if you are studying in 12th grade and have not received your
high school diploma.
4. English Proficiency Test Score
4.1. TOEFL
4.1.1. Internet based 61
4.1.2. Paper based 500
4.1.3. Computer based 173
4.2. IELTS 6.0
4.3. TU-GET 500
Remark: On the examination day, applicants outside Thailand must present the required
documents again before taking both writing exam and interview.
For more information please contact gsse.admission@sgs.tu.ac.th
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