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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รหัสสาขา 00516012101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ  10  คน 
รหัสสาขา 00516032101 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5  คน 

รหัสสาขา 00516052101 หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมบัณฑติ  (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   7  คน 
รหัสสาขา 00516022101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  (โครงการพิเศษ) 
จํานวนรับ   5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  

เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.50 
 3. Portfolio : ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม/งานสร้างสรรค์/ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 
 4. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. GPAX ณ วันท่ียื่นสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 3.50 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม/งานสร้างสรรค์/ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 
3. สอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาใบระเบียนผลการเรยีน(ผู้สมคัรลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)  จํานวน  1  ฉบับ 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญมค่ีาผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 ตั้งแต่ ม.4 -  ม.6 (ภาค 1) รวม 5  ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) หรือ 

1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญัท่ีแสดงค่าผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 ตัง้แต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะกําหนด) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง) จํานวน  1  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 
หมายเหต:ุ เอกสารลาํดับท่ี 1-3 ให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบรับสมัครจาํนวน 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบไฟล์ PDF  

โดยเรียงตามลําดับ 1-3  

4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวกับงาน sketch Design รูป Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรม/ 
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมคัร 

หมายเหตุ : เอกสารลําดับท่ี 4 ให้ผู้สมคัรนําส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (EMS) ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 -15 ธันวาคม 2561                
(นับวันประทับตราไปรษณีย์ วันท่ี 15 ธันวาคม 2561) 

ท่ีอยู่สําหรับจัดส่ง    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
                          ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณยี ์12121   

   (วงเล็บมุมซอง “รอบ 1 Portfolio”) 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์    
วันท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี  28 มกราคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนยร์ังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016  
 www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รหัสสาขา 00516072201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกจิ และ
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)         

จํานวนรับ  30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของ 
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  
 2. เกณฑ์ขั้นตํ่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ีย่ืนสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.50   
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ํากว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
2. ผู้สมัครท่ีมีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 - 2.99 
� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนท่ีมี 3 ภาคการศึกษา) 
� ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
- SAT  Math I หรือ II  ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน, Science ไมต่่ํากว่า 600 คะแนน 
- TU STAR (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน, Critical Thinking ไมต่่ํากว่า 40 คะแนน, 

  Modern World Literacy ไมต่่ํากว่า 30 คะแนน  
- GCSE/IGCSE  Math ไม่ต่ํากว่า B, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า B 
- IB Diploma  Math ไมต่่ํากว่า 5, Physics/Chemistry ไมต่่ํากว่า 5 
- NCEA/NZQA  Math Achieved,  Science  Achieved 
� ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL ไมต่่ํากว่า 173 (Computer base)  ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base) 
- IELTS  ไม่ต่ํากว่า 4.5 
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งท่ี 1/2559-5/2559) 
- SAT Critical Reading  ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรบัโรงเรียนท่ีมี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรยีนท่ีมี 3 

ภาคการศึกษา) ในกรณีท่ีมผีลการเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐานอ่ืนๆ (อย่างใดอย่างหน่ึง) ท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนดให้ 
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
3. จดหมายแนะนําตัว (ภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ท่ี โครงการการจัดการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล 
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 และให้อัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB  
ในระบบรับสมัคร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี  www.reg.tu.ac.th หรือ www.tds.tu.ac.th/dbtm 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี mytcas.com  ทปอ. และ www.reg.tu.ac.th  มธ. 
 
 **หมายเหตุ**  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ในวันท่ี 30-31 มกราคม 2562 และชําระค่ายืนยันสิทธ์ิ
ในวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวนเงิน 20,000 บาท ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต ช่ือบัญชี SSP.DBTM.APTU. เลขท่ีบัญชี 475-0-86177-4 พร้อมท้ังส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ีอีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030  
 www.tds.tu.ac.th/dbtm 

 
 

  




