
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวน

สิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 

ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

2.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (online) ที่ได้รับปริญญา 

2.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

2.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 

3. จ านวนรบัสมัคร   รวมทั้งสิน้ 60 คน                           

            รอบ Inter Portfolio 1     50 คน     

            รอบ Inter Portfolio 2       5 คน 

            รอบ Inter Program - Admission 2     5 คน 
 

4. เงื่อนไขการสมัคร 

            4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย

สาขาวิชาหรือสมัครสอบรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบ

ถัดไป หากต้องการสมคัรในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบ

บริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียง

ครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 



            4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน

ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบตัิ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่า

สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

5. วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์การคัดเลือก 

            5.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

                        5.1.1 พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

                                    5.1.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้ง

ในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

                                    5.1.1.2 ยืน่ผลสอบแบบใดแบบหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

                                                แบบ A ยื่นผลคะแนนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนทีจ่ัดการเรียนการสอน 2 

ภาคต่อปี) หรือ 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาคต่อปี) ตั้งแต่ 2.50 หรือ 65% ขึ้นไป หรือมีผลการ

เรียนในระดับดี (Good) หรือเทียบเท่า 

                                                แบบ B ยืน่คะแนนสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ ดงันี ้

GCE ‘A’ Level             จ านวน 3 วชิา                  ไม่ต่ ากวา่เกรด C                                                                 หรือ                                                                                                                               

GED                           จ านวน 5 วิชา                  แตล่ะวชิาไมต่่ ากวา่ 410 คะแนน      หรือ                                                                                             

NEW GED                   จ านวน 4 วิชา                      แตล่ะวชิาไมต่่ ากวา่ 165 คะแนน      หรือ                                      

NCEA                         (รายละเอียดด้านลา่ง )                                                                                                                                                                              หรือ 

IB                                                        (รายละเอียดด้านลา่ง  )                                                                                                                       
                   
                  รายละเอยีดการยื่นคะแนนสอบมาตรฐานกรณีผู้สมัครส าเร็จการศกึษาเทียบเท่าม.ปลาย 

                  1. ระบบอังกฤษ 

                              1.1 ผู้สมัครมีผลสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวน 3 วิชา เกรด A* - C หรือ 

       1.2 ผู้สมัครมีผลสอบ Cambridge Pre – U จ านวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ า M1 หรือ D1 – D3                       

                  2. ระบบอเมริกา/แคนาดา 

       ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2.,250 

คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน              

       ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่าง

น้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-ค านวณ (เดิม) ได้เท่านั้น  



                  3. ระบบนิวซีแลนด์ 

                              3.1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

                                           - วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ     

                                            - วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

                                              การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย 

                                              ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of 

Achievement) หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority 

(NZQA)                                                                                                 

                                              ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที ่3.1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

                              3.2 ผูส้มคัรที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ใน

ความดแูลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกวา่ อยา่งน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ ากนั นับจ านวนรวมไม่

น้อยกว่า 60 หนว่ยกติ ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก ่

                                            - English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

                                            - Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

                                              การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) 

                                              ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) หนังสือรับรองระดับ 

จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)     

                                              ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 3.2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

                  4. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 

                              4.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

การจากกระทรวงศึกษาธิการ (High School Diploma) หรือ 

                              4.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ เป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 

หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) 

และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ 

                              4.3 ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และได้ผลการเรียน

ในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3            

  



                  5. หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 

                              ตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิความรู้วุฒิต่างประเทศ 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545                              

                  6. ส าหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทยได้ 

                        5.1.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

IELTS             ต้องมผีลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากวา่ 6.0                                             หรือ 

                                                      ตัง้แต่ 61 คะแนนขึ้นไป        (Internet-based)                                           หรือ

TOEFL            ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป      (Computer-based)                                หรือ 

                          ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป      (Paper-based)                                                                                     หรือ 

TU-GET          ตัง้แต ่500 ขึน้ไป                                                                 

GSAT                       ตั้งแต ่450 คะแนนขึ้นไป      (Evidence Based Reading and Writing)                     
 

                        ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดี เช่น 

ผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

IELTS             ต้องมผีลคะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ ากว่า 4.5                                         หรือ 

                       ตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป        (Internet-based)                                   หรือ 

TOEFL             ตัง้แต่ 97 คะแนนขึ้นไป        (Computer-based)                                           หรือ 

                              ตัง้แต่ 400 คะแนนขึ้นไป                 (Paper-based)                                      หรือ 

TU-GET                ตัง้แต ่400 ขึน้ไป                                                                 

GSAT                       ตั้งแต ่400 คะแนนขึ้นไป                       (Evidence Based Reading and Writing)                     
 

                                    - ทั้งนี้ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาว

ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 



            5.2 เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา ดังต่อไปนี ้

                        5.2.1 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนมาตรฐานของผู้สมัครตามที่ก าหนด 

                        5.2.2 พิจารณาจากคะแนนภาษาอังกฤษ 

                        5.2.3 พิจารณาผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) โดยยื่นพร้อมกับการสมัคร 

                                    5.2.3.1 น าเสนอประวัติ ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร 

                                    5.2.3.2 หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่นักเรียนก าลัง

ศึกษาอยู่หรือ กรรมการของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ 

                                    5.2.3.3 เอกสารแนะน าตัว (Statement of Purpose) ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขา 

ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12 

                                    5.2.3.4 เอกสารอ่ืนๆ เช่น เกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน  

                        5.2.4 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ   

                        5.2.5 พิจารณาจากการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ส าหรับรอบ Inter Program - Admission 2 เท่านั้น) 
 

            5.3 เงื่อนไขอื่นๆ 

                        5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนนิการขั้นตอนต่างๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบสัมภาษณใ์น

วัน เวลา และสถานที่ตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

                        5.3.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ ตามเกณฑ์

คะแนนที่ก าหนด 

                        5.3.3 คะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยื่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะน าผลคะแนน

ครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก 

                        5.3.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองว่า

ก าลังศึกษาในภาคสดุท้ายของหลักสตูร และจะจบการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

                        5.3.5 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียน

ว่าก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผล

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 



                        5.3.6 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเปน็โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือจากสถาบันในต่างประเทศ จะต้องยื่นใบเทียบวุฒิการศึกษากับทางโครงการฯ เป็นหลักฐานในการสมัคร 

                        5.3.7 ผู้สมัครที่ศึกษาในสถาบันในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่าก าลังศึกษา 

Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

                        5.3.8 ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่มิได้ค านวนค่า GPA จะต้องยื่นจดหมายรับรองการเรียนและความ

ประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

                        5.3.9 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

                        5.3.10 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การรับสมัคร 

            6.1 วิธีการสมัครและส่งเอกสารสามารถท าได้ในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.isctu.com ทางไปรษณีย์ หรือ

ส่งด้วยตนเอง (ส าหรับรอบ Inter Program - Admission 2 เท่านั้น) 

            6.2 ช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท โดยน าเอกสารที่ระบบออกให้ไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หากมีข้อ

สงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ 

                 - อีเมล isc.tu@gmail.com 

                 - โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2681 หรือ 099-051-5130             
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7. ก าหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 Inter Program - 

Admission 2 

1. รับสมัคร 15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 62 7 ม.ค. – 16 ม.ีค. 63 1 – 14 พ.ค. 63 

2. ช าระเงินค่าสมัคร 15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 62 7 ม.ค. – 16 ม.ีค. 63 1 – 14 พ.ค. 63 

3. ส่งหลกัฐานการสมคัรที่ก าหนด            

ที่ www.isctu.com หรอืผา่นไปรษณีย์   

15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 62 

(หากส่งผ่านไปรษณยี์ จะถือ

วันประทับตราเป็นส าคญั) 

7 ม.ค. – 16 ม.ีค. 63 

(หากส่งผ่านไปรษณยี์ จะถือ

วันประทับตราเป็นส าคญั) 

16 พ.ค. 63 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(ส่งด้วยตนเอง) 

4. สอบข้อเขียน - - 
16 พ.ค. 63 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 ม.ค. 63 30 มี.ค. 63 30 พ.ค. 63 

6. สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 63 1 เม.ย. 63 6 มิ.ย. 63 

7. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 28 ม.ค. 63 20 เม.ย. 63 19 มิ.ย. 63 

8. ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษากับโครงการฯ         

ที่ www.isctu.com 
28 – 29 ม.ค. 63 20 - 21 เม.ย. 63 19 - 20 ม.ิย. 63 

9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร

จัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) * 
30 - 31 ม.ค. 63 22 – 23 เม.ย. 63 - 

10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ที่

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
10 ก.พ. 63 4 พ.ค. 63 - 

11. ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ จ านวนเงิน 

24,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและ

เมื่อช าระแล้วโครงการจะไม่คืนไม่ว่ากรณี

ใดๆ 

10 - 18 ก.พ. 63 4 - 12 พ.ค. 63 25 – 30 ม.ิย. 63 

 

            * ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแตล่ะรอบ ต้องด าเนินการยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบบรหิารจัดการสิทธิ์ ของ ทปอ. (Clearing house) ตาม

ช่วงเวลา ที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 
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8. หลักฐานประกอบการสมัคร (ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

            8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport        1 ชุด                                                      

            8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   1 ชุด 

            8.3 ส าเนาใบระเบยีนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    1 ชุด 

            8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้       1 ชุด 

            8.5 หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบทางธนาคาร       1 ชุด 

            8.6 รูปถา่ยหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตา ขนาด 1-2 นิว้       1 รูป 
 

            ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตัวจริงในข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องน า 

Portfolio และเอกสารแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่จัดท าตามเกณฑ์การพิจารณา มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อ

ประกอบการตัดสินของกรรมการ  
 

9. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

            9.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้ 

            9.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 

                        หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

            9.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศไทย หากพบภายหลัง

ว่า มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

ทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

            9.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม 

ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจาก

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 

 

 

 

 


