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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสัสาขา 10050216400201D หลกัสตูรการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)  จ านวนรบั    70   คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2563                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

           2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์         คณิตศาสตร์         ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
           3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
           4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 

- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต่ ากวา่ 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก   
1. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 3.0 ขึน้ไป 
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
2. ผูส้มคัรทีม่ผีลการเรยีนสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 
 ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (ส าหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
- SAT Math I หรือ II ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน 
- GCSE/IGCSE Math ไม่ต่ ากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่่ ากว่า B 
- IB Diploma Math ไม่ต่ ากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ ากว่า 5 
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved 
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
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เอกสารประกอบการสมคัร  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      หน้า 1  ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
      หน้า 2  ประวัติการศึกษา 
      หน้า 3 - 6 จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)  
      หน้า 7  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
      หน้า 8  ผลคะแนนภาษาต่างประเทศ 
      หน้า 9  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
      หน้า 10  ผลคะแนนมาตราฐานอ่ืน กรณีผลการเรียนสะสม 2.50 - 2.99   
      ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัรมาที ่E-mail dbtm@ap.tu.ac.th  ภายในวนัที ่20 มกราคม 2564 พรอ้มทัง้ อพัโหลดไฟลเ์อกสารใน
รปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ์ไมเ่กนิ 10 หนา้ ไมร่วมปกหนา้-หลงั และไมต่อ้งมคี าน า-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB เขา้ในระบบรบัสมคัร 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสัมภาษณ ์ 
 วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2564                 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์  

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564  
การรายงานตัว เวลา 09.00 น. น.  สถานท่ี  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
           วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564              ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์ www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS     
          วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564             ที ่ student.mytcas.com 
** หมายเหต ุ ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิช าระค่ายืนยันสิทธ์ิในวันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนเงิน 20,000 บาท  
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วนัที ่3 มนีาคม 2564              ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์ www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต  โทร 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
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