British and American Studies International Programme
โครงการอังกฤษ – อเมริกันศึกษา
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รวมกัน 6 ภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ (เช่น
GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) ดังนี้
2.1 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สำหรับผู้ที่สอบภำยในปี 2559 ต้องสอบผ่ำนอย่ำงต่ำ 5 รำยวิชำไม่ซ้ำ
กัน แต่ละวิชำเกรดไม่ต่ำกว่ำ C
GCE “AS” level ต้องสอบผ่ำนไม่ต่ำกว่ำ 3 วิชำ แต่ละวิชำได้เกรดไม่ต่ำ กว่ำ C หรือ
GCE “A” level สอบได้ไม่ตำกว่
่ ำ 3 วิชำ แต่ละวิชำได้เกรดไม่ต่ำ กว่ำ C โดย
GCE “AS” level สำมำรถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่ำนไม่ต่ำกว่ำ 3 วิชำ แต่ละวิชำได้เกรดไม่ต่ำกว่ำ C ใน
ระดับ “AS” และ “A” ซ้ำกับกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ำกับระดับ “A” (ทั้งนี้ไม่นับรวมผลสอบวิชำภำษำไทย)
2.2 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สำหรับผู้ที่สอบภำยในปี 2560 ต้องสอบผ่ำนอย่ำงต่ำ 5 รำยวิชำไม่ซ้ำ
กัน แต่ละวิชำเกรดไม่ต่ำกว่ำ C
GCE “AS” level ต้องสอบผ่ำนไม่ต่ำกว่ำ 3 วิชำ แต่ละวิชำได้เกรดไม่ต่ำ กว่ำ C หรือ
GCE “A” level ต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่ำ 3 วิชำ แต่ละวิชำได้เกรดไม่ตำ่ กว่ำ C
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลสอบเพิ่มเติ่มดังนี้
GCE “AS” level จำนวนอย่ำงน้อย 5 วิชำ แต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ E หรือ
GCE “A” level จำนวนอย่ำงน้อย 3 วิชำ แต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ E
2.3 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบ IB ต้องสอบผ่ำนอย่ำงต่ำ 5 รำยวิชำไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชำได้เกรดไม่ต่ำกว่ำ 4
2.4 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบ GED แบบเก่ำ ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบผ่ำนอย่ำงต่ำ 5 รำยวิชำไม่ซ้ำกัน โดย
แต่ละวิชำได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 410 คะแนน
2.5 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบ GED แบบใหม่ ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 580 คะแนน ต้องสอบผ่ำนอย่ำงต่ำ 4 รำยวิชำไม่ซ้ำกัน โดย
แต่ละวิชำได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 145 คะแนน
2.6 ผู้สมัครที่ใช้ผลกำรสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่ำ 2.5 ตำมกำรคำนวณของ NZQA
หมำยเหตุ ผูส้ มัครซึ่งสถำนศึกษำในระดับมัธยมปลำยไม่ได้คำนวณผลกำรเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำและบันทึกผล
กำรเรียนและหลักฐำนกำรศึกษำอืน่ ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์กำรศึกษำของผู้สมัครว่ำเทียบเท่ำระดับ 2.5 ในระบบ GPA มำยื่นให้
โครงกำรฯ ในวันรับสมัคร
3. มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสำร
3.1 ผลคะแนนรวมกำรสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ
3.2 ผลคะแนนรวมกำรสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
3.3 ผลกำรสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
3.4 ผลสอบ SAT ระบบเก่ำ (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and
Writing) 350 คะแนนขึ้นไป
4. (ถ้ำมี) ผลคะแนนสอบวิชำเฉพำะ วิชำควำมรู้ภำษำอังกฤษและเหตุกำรณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกำ รอบ 3
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British and American Studies International Programme
โครงการอังกฤษ – อเมริกันศึกษา
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ที่ www.reg.tu.ac.th
2. ยื่นเอกสำรตำมทีร่ ะบุนี้ ด้วยตนเองที่โครงกำรอังกฤษ-อเมริกันศึกษำ ณ ห้อง 104 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำ
พระจันทร์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 9.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561
2.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2.2 ประกำศนียบัตรจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน (มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6) หรือเทียบเท่ำ
2.3 ใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)
2.4 ผลกำรสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสำร
 ผลคะแนนรวมกำรสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ
 ผลคะแนนรวมกำรสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
 ผลกำรสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 ผลสอบ SAT ระบบเก่ำ (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based
Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป
2.5 ผลคะแนนสอบวิชำเฉพำะ วิชำควำมรู้ภำษำอังกฤษและเหตุกำรณ์ปจั จุบันของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกำ รอบ 3
(ถ้ำมี)
กำรคัดเลือกผูเ้ ข้ำศึกษำในโครงกำรฯ
1. หำกผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลคะแนนสอบวิชำเฉพำะ วิชำควำมรู้ภำษำอังกฤษและเหตุกำรณ์ปัจจุบันของประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกำ สำมำรถใช้คะแนนสอบวิชำเฉพำะยื่นสมัครรอบ 5ได้เลย โดยโครงกำรฯจะพิจำรณำคัดเลือกผูส้ มัครจำก
กำรเรียงลำดับผลคะแนนของผู้สมัคร จนครบจำนวนรับ
2. หำกผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชำเฉพำะ วิชำควำมรู้ภำษำอังกฤษและเหตุกำรณ์ปัจจุบันของประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกำ จะต้องสอบสัมภำษณ์วดั ควำมรู้ด้ำนอังกฤษ-อเมริกันศึกษำ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
เ นน
าน
ร กา รา กคร
หมายเหตุ
จำนวนรับของรอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ กำหนดไว้ 10 คน
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