ข ้อมูลการสอบค ัด เลือกบุค ค ลเข ้าศ ึกษาข องมหาวิท ยาลัย ธ รรมศ าสตร์ ประจาปีการศ ึกษา 2561
ค ณะศ ิลปศ าสตร์ โค รงการการสื่อสารภาษาอัง กฤษเช ิง ธ ุร กิจ หลักสูต รนานาช าติ (BEC)
รอบที่/สาข าวิช า
รอบที่ 1 Portfolio
- สาข าวิช า..BEC

รอบที่ 2 โควตา
รอบที่ 3 รับตรง
ร่ว มกัน
- สาข าวิช า..BEC…

จานวนรับ (คน)

ค ุณ สมบัต ิข องผู้สมัค ร

เกณฑ์การค ัด เลือก

20

1.ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอม
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 หริอเทียบเท่ำ หรือ
มีผลคะแนนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
- ผล IGCSE 5 วิชำ (ไม่รวมภำษำไทย)
- ผล GED คะแนนรวม 2,250
- NEW GED minimum score of
680 (out of 800), minimum of
170 for each subject
2.มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS 6.5
- TOEFL 80
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing

Portfolio
- ประกำศนียบัตรที่เกี่ยวกับกำร
แข่งขันภำษำอังกฤษและ/หรือ
ภำษำที่สำมจำกสถำบัน
ภำยนอก/ในระดับจังหวัด
/ระดับภูมิภำค
- ประสบกำรณ์กำรเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยน
- กำรเข้ำร่วมอบรมกับ
หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่
เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงด้ำนธุรกิจ
+ สัมภำษณ์

70

1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม
ไม่ต่ำกว่ำ2.75 / 6 เทอม ไม่ต่ำกว่ำ
2.50 หริอเทียบเท่ำ หรือผลคะแนน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
- ผล IGCSE 5 วิชำ (ไม่รวมภำษำไทย)
- ผล GED คะแนนรวม 2,250
- NEW GED minimum score of
680 (out of 800), minimum of
170 for each subject

สอบข้อเขียน
- Language Use
- Reading Comprehension
- Essay
+ สัมภำษณ์

รับสมัค ร
2 - 20 ต.ค.60

กาหนดการค ัด เลือก
สอบข อ้ เข ียน/ประกาศ ผล

9 – 13 พ.ค. 61 สอบข้อเขียนและสัมภำษณ์
สมัครผ่ำนทำง 24 มี.ค. 2561 (วันเสำร์)
เว็บไซด์ของ
ทปอ.

สอบสัม าษณ์/ประกาศผล

18 พ.ย. 2560
(สอบสัมภำษณ์)
ส่งรำยชื่อวันที่
12 ธ.ค. 2560

5 มิ.ย. 2561
สัมภำษณ์คณะฯ
19 มิ.ย. ประกำศผล

Clearing House
15-19 ธ.ค. 2560

3-6 พ.ค. 2561
1-4 มิ.ย. 2561

รอบที่/สาข าวิช า

รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
- สาข าวิช า..BEC…

จานวนรับ (คน)

5

5

ค ุณ สมบัต ิข องผู้สมัค ร
2. มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS 6
- TOEFL 61
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing
- TUGET 500
1.ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม
ไม่ต่ำกว่ำ2.75/ 6เทอม ไม่ต่ำกว่ำ
2.50 หริอเทียบเท่ำ หรือผลคะแนน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
- ผล IGCSE 5 วิชำ (ไม่รวมภำษำไทย)
- ผล GED คะแนนรวม 2,250
- NEW GED minimum score of
680 (out of 800), minimum of
170 for each subject
2.มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS 6.5
- TOEFL 61
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing
- TUGET 500
1.ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม
ไม่ต่ำกว่ำ2.75/ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่ำ
2.50 หริอเทียบเท่ำ หรือผลคะแนน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
- ผล IGCSE 5 วิชำ (ไม่รวมภำษำไทย)
- ผล GED คะแนนรวม 2,250
- NEW GED minimum score of

เกณฑ์การค ัด เลือก

รับสมัค ร

กาหนดการค ัด เลือก
สอบข อ้ เข ียน/ประกาศ ผล

สอบสัม าษณ์/ประกาศผล

ประกำศผล
25 ก.ค. 2561

ONET วิชำภำษำอังกฤษ 70%

คะแนนสอบข้อเขียน +
สัมภำษณ์จำกรอบที่ 3

Clearing House

รับสมัครได้
ตั้งแต่ 6-13
ก.ค. 2561

ประกำศผล
31 ก.ค. 2561

ประกำศผล
6 ส.ค. 2561

รอบที่/สาข าวิช า

จานวนรับ (คน)

ค ุณ สมบัต ิข องผู้สมัค ร

เกณฑ์การค ัด เลือก

680 (out of 800), minimum of
170 for each subject
2. มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS 6
- TOEFL 61
- SAT 400 (NEW SAT) Evidence based Reading and Writing
- TUGET 500

รวม

100

หมายเหตุ : ถ้ำโครงกำรฯ รับนักศึกษำได้ครบ 100 คน ในรอบที่ 4 แล้ว จะไม่เปิดรับรอบที่ 5

รับสมัค ร

กาหนดการค ัด เลือก
สอบข อ้ เข ียน/ประกาศ ผล

สอบสัม าษณ์/ประกาศผล

Clearing House

