คณะ/สาขาวิชา ทีก่ าหนดให้ ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกัน
รหัสคณะ/สาขา
ชื่ อคณะ/สาขา
00502021020 คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
โครงการปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ
หลักสู ตรนานาชาติ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)
(โครงการพิเศษ)

รายละเอียด
1. ผูส้ มัครจะต้องให้ Collegeboard ส่ งผลคะแนนสอบมาที่ code 0288
(Thammasat University BBA International Program) โดยผลคะแนนสอบ
จะต้องส่ งถึงโครงการฯ ภายในวันสุ ดท้ายของการปิ ดรับสมัคร คือวันที่ 13
พฤษภาคม 2561
2. ผูส้ มัครจะต้อง Scan ใบรายงานผลคะแนนสอบ TU STAR และ/หรื อ
SMART-I และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรื อ IELTS หรื อ TU-GET
ตามที่แจ้งไว้ใน การสมัคร ในรู ปแบบไฟล์ pdf แล้ว upload file คะแนนที่
http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.php
ภายในวันสุ ดท้ายของการปิ ดรับสมัคร คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.bba.tbs.tu.ac.th
โครงการปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจหลักสู ตร
นานาชาติ (BBA)
02-225-2107, 02-225-2113
Email: bbaadmissions
@tbs.tu.ac.th

รหัสคณะ/สาขา
ชื่ อคณะ/สาขา
00503041020 คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมือง
และการระหว่างประเทศ) (ภาค
ภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่
ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)

รายละเอียด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องนาหลักฐานประกอบการรับสมัครมายืน่ ที่โครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ www.Polsci.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-613 2304
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ) ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1. รู ปถ่ายสี หรื อขาว-ดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป
2. ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสาเร็ จการศึกษา
ตัวจริ งพร้อมสาเนา 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณี เป็ นชาวไทย)
หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติ
ผูส้ มัครข้อ 3 จานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
เปิ ดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิ งหาคม
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ต้องมี
สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุ ขภาพจิตดี และไม่มีความพิการ ที่จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

รหัสคณะ/สาขา
ชื่ อคณะ/สาขา
00504011020 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (ศึกษาที่
ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ)

รายละเอียด
1. ผูส้ มัครที่ใช้คะแนน PAT1 และภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนิ นการดึงคะแนน จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
2. ผูส้ มัครที่ใช้คะแนน SAT/TOEFL/IELTS/TU-GET ให้ดาเนินการอัพโหลด
ไฟล์คะแนนที่ www.be.econ.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561
โดยผูส้ มัครจะอัพโหลดไฟล์คะแนนได้ ต้องได้สมัครผ่านทางเว็บไชต์
tcas.cupt.net และชาระค่าสมัครเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น
**คะแนน SAT ผูส้ มัครต้องส่ งฉบับจริ งให้โครงการผ่าน Code: 8003 และอัพ
โหลดใบแสดงคะแนน (Download Report) ที่พิมพ์จากเว็บไซต์
www.collegeboard.com ผ่าน www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.be.econ.tu.ac.th
โครงการปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
(BE)
02-613 2437-8

00506132010 คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาเยอรมัน)

ผูส้ มัครต้องยืน่ หลักฐานที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.arts.tu.ac.th)
หากไม่สามารถยืน่ หลักฐานได้ทนั สาขาวิชาฯ จะตัดสิ ทธิ การสมัครเข้าศึกษา*

http://arts.tu.ac.th
งานบริ การการศึกษา
0-2696-5218-20

00529022020 คณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ทวิภาษา) (โครงการพิเศษ)

ให้ผสู้ มัครนาส่ งผลคะแนน BMAT/
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ Portfolio ทาง E-mail : cicmadmission@tu.ac.th
ตั้งแต่วนั ที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

www.cicm.tu.ac.th
โทร. 02-5644440-79
ต่อ 4245

รหัสคณะ/สาขา
ชื่ อคณะ/สาขา
00516072020 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ
ธุ รกิจ และเทคโนโลยี) (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)

รายละเอียด
ให้ผสู้ มัครนาส่ งสาเนาเอกสารประกอบการรับสมัครมา
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สแกนเอกสารส่ งมาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th
2. นาส่ งด้วยตนเองที่โครงการฯ
3. ส่ งทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มธ. ศูนย์รังสิ ต จ.ปทุมธานี 12121

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.tds.tu.ac.th
โครงการหลักสู ตรการจัดการออกแบบ
ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ)
02 986 9605-6 ต่อ 4026, 4030 หรื อ 080
271 1310
dbtm@ap.tu.ac.th

