
กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่

รับสมัคร วันที่ 5-11 กรกฏาคม 2561 www.reg.tu.ac.th หรือ

www.tuadmissions.in.th

ชําระเงินคาสมัคร ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม2561 

(เปดชําระเงนิตามเวลาทําการ

ธนาคารหรือเคาเตอรเซอรวิส)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ว

ประเทศหรือเคาเตอรเซอรวิส

สงเอกสารการสมัคร วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2561 สแกนเอกสารสงไฟลมาที่ อีเมล 

dbtm@ap.tu.ac.th หรือ นําสงดวยตนเองท่ี

โครงการ DBTM คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศนูย

รังสติ เอกสารประกอบดวย 

1.ใบแสดงผลการเรียน               

2.คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ผานตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนด)        

3.คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ในกรณีเกรดไมถึง 3.00

 (ผานตามเงื่อนไขที่กําหนด)
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ วันที่ 15  กรกฎาคม 2561 www.reg.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  

ลงทะเบียน  08.30-09.00 น.  

สัมภาษณ    09.00-10.00 น.

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พรอม

เอกสารในการสอบสัมภาษณ ดังนี้                  

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร (พรอม

ฉบับจริง)             

2.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถามี)   

3.สําเนาบัตรประจําตัว บิดา มารดา หรือ

ผูปกครอง                         

4.สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร (พรอมฉบับ
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 www.reg.tu.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการฯ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม

 - การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

 - การจดทะเบียน

 - การตรวจรางกายนักศกึษาใหม

เปดภาคการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรีโครงการ DBTM

ประจําปการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ www.reg.tu.ac.th
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

Internet-based ไม่ต่ํากว่า 61 คะแนน หรือได้
คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 6 
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 3 แต่มีผลการ
เรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไขโดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ํากว่า 
400 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based 
ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน หรือสําหรับ Computer-
based ไม่ต่ํากว่า 97 คะแนน หรือ สําหรับ 
Internet-based ไม่ต่ํากว่า 32 คะแนน หรือได้
คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า ระดับ 4.5 
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3. และ
ข้อ 4. ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นผลสอบ และ
นํามายื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ 
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16072020 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
การจัดการออกแบบ 
ธุรกิจ และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

30 สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิกา 
รับรอง หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เทอมสุดท้ายหรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 

1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป  
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาค
การศึกษา) หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

www.reg.tu.ac.th www.tds.tu.ac.th/dbtm www.tds.tu.ac.th/ 
dbtm 
โครงการหลักสูตรการ
จัดการออกแบบ ธุรกิจ 
และเทคโนโลยี 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ระดับเกรด 12 ในเทอมสุดท้าย และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 

รวม 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 
ภาคการศึกษา) 
• ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) 
- TU-GET  ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL  ไม่ต่ํากว่า 173 (Computer base)   
ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English)  
ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 
คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผล
คะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99  
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
การศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาค
การศึกษา) หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวม 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียน
ที่มี 3 ภาคการศึกษา) 
 
 

(ภาษาอังกฤษ) 
02-986-9605-6   
ต่อ 4026, 4030 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

• ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน 
       Science ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน 
TU STAR (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)  
       Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน 
      Critical Thinking ไม่ต่ํากว่า 40คะแนน 
      Modern World Literacy ไม่ต่ํากว่า 30 
คะแนน  
GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ํากว่า B 
                  Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า B 
IB Diploma  Math ไม่ต่ํากว่า 5 
     Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า 5 
NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  
Achieved 
• ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ํากว่า 173 (Computer base)  
ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English)  
ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 
คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผล
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รหัส คณะ / สาขาวิชา 
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ช่องทาง 

การรับสมัคร 
ช่องทางสําหรับดู

กําหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 

คะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 45 คะแนน 
***ให้ผู้สมัครส่งสําเนาเอกสารประกอบการ

รับสมัคร*** 
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561โดยสแกน
เอกสารส่งไฟล์มาที่ อีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th หรือ นําส่งด้วยตนเองที่
โครงการฯ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต 

** เอกสารประกอบการรับสมัคร ** 
1. ใบแสดงผลการเรียน (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด) 
3. คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ใช้ในกรณีเกรดไม่ถึง 
3.00 (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์       
  ศูนย์ลําปาง       
17063010 
 
 
17073010 
 
17053010 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยชุมชน) 

5 
 
 
5 
 
5 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ
เทียบเท่า ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เท่านั้น และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น 
ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 

2. มีคะแนนสอบ GAT (รหัส 85), PAT  
(รหัส 72) คะแนนทดสอบกลาง สทศ. O-NET 

1. คะแนนสอบ GAT (รหัส 85)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 20 

2. คะแนนสอบ PAT (รหัส 72)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 30 

3. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20 
4. คะแนนทดสอบกลาง สทศ. O-NET  
  ร้อยละ 30 

www.reg.tu.ac.th http://fph.tu.ac.th 
หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 054-237-999 ต่อ 
5601 
  

http://fph.tu.ac.th 
งานการนักศึกษา  
ศูนย์ลําปาง 
054-237-999 ต่อ 
5601 


