(ฉบับร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ที่ดาเนินการจัดสอบโดยมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการรั บบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ระดับปริญ ญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2561 และเพื่อให้ การคัดเลือกเป็ นไปตามเกณฑ์ องค์ประกอบของการคั ดเลือกตามที่คณะกาหนด ดัง นั้น จึง ขอเปิดรั บสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ทางออนไลน์ ที่ www.reg.tu.ac.th
การดาเนินการ
ลงทะเบียนขอรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (สาหรับผู้สมัครรายใหม่ที่ไม่
มีรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สาหรับผู้สมัครสอบรายเก่าสามารถ
ดาเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนได้ โดยใช้รหัสและชื่อผู้ใช้เดิม
ในการเข้าระบบรับสมัคร

กาหนดการ
15 - 31 มกราคม 2561

สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ ที่
www.reg.tu.ac.th
เลือกเข้าที่ หัวข้อ .........................................................

15 - 31 มกราคม 2561
เปิดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น
ปิดระบบรับสมัครวันสุดท้าย เวลา 24.00 น.

พิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อนาไปชาระเงินค่าสมัครสอบ ที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

15 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตามเวลาที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส กาหนด

ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน

หลังจากชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคาร้อง
ขอตรวจสอบสิทธิ
อัตราค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ
 หลักสูตรภาษาไทย
300 บาท ต่อวิชา
 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
500 บาท ต่อวิชา
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561

(ฉบับร่าง)
2. การจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ดาเนินการโดยแต่ละคณะ ดังนี้
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่จัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์
(การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)
(นานาชาติ)

วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
และ
แผนผังที่นั่งสอบ

สถานที่สอบ

วัน เวลา วิชาสอบ
วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00. น.
รหัสวิชา 0607 Language Use,
Reading Comprehension,
Essay
วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

วันประกาศ
ผลคะแนน

ดูรายละเอียด / ติดต่อสอบถาม
http://tubec.net/
โทร. 0-2696-5648,
0-2696-5658

(ฉบับร่าง)
3. ขั้นตอนการสมัครสอบวิชาเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพื่อ กาหนด Username/Password กรอกข้อมูล ให้ครบถ้ว น
ถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
กรณีผู้ใดสมัครลงทะเบียน/สมาชิกในระบบการรับสมั ครของมหาวิทยาลั ยไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบี ย น
สมัครสมาชิกใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก “เข้าสู่ระบบ และระบุ Username/Password แล้ว เลือก “สมัคร
สอบ” และ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ จากนั้นกด “ยืนยัน”
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
ตรวจสอบข้อมูล การสมัครให้ถกู ต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ดาเนินการแก้ไขข้ อมูลใหม่ให้ถูกต้ อง มหาวิทยาลัย จะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ ตเป็นสาคัญ หรื อ
ก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชาระเงิน
5.1 กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย
ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิม พ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Teller Payment เท่า นั้น ที่เคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด (มหาชน) หรือเคาน์ เตอร์เซอร์วิ ส ได้ทุก สาขาทั่ ว
ประเทศ ตามวันที่ ที่กาหนด โดยช าระค่ าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนี ยมการสมัครที่กาหนด พร้อ มค่าธรรมเนี ยมธนาคาร หาก
ผู้ส มัครรายใด มิไ ด้ดาเนิ น การชาระเงิ นค่ าสมัครผ่ านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จ ากั ด (มหาชน) หรื อ
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ตามวัน ที่ที่กาหนด จะถือว่ าการกรอกข้อมู ลการสมัค รในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอิ นเตอร์เน็ ต เป็ น
โมฆะ
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมู ล
เรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อ
ชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลัก ฐานการชาระเงิน ค่าสมัครให้ถูกต้อ ง
ตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
5.2 กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ
ผู้ส มั ครโอนเงิน เข้ า บั ญ ชี KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK THAILAND
ชื่อบัญชี THAMMASAT UNIVERSITY เลขที่บัญชี 0261021222 SWIF Code : KRTHHBK จานวน 23.00 USD
หมายเหตุ :
1. การเปลี่ยนแปลงการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ คณะ/หลัก สูตรที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการ
ชาระเงิ นค่าสมั ครแล้ว หรือต้อ งการยกเลิกการสมัครดังกล่า วตามประกาศนี้ ผู้สมั ครจะต้ องดาเนิ นการยกเลิกการสมัค ร
เดิมผ่า นระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้ดาเนินการตามขั้ นตอนการรั บสมัค รใหม่ ทั้งนี้ ต้ องไม่ เกินวั น
สุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้กดยืนยันการ
สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่ได้มีการชาระเงินเป็นสาคัญ
2. กรณี มีก ารนาใบสมัค รที่ท าการยกเลิ กในระบบแล้ วไปชาระเงิ นจะไม่มี ผลต่ อการสมัครใดๆ ทั้ง สิ้น *
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิ กไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป
แล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่ สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว

(ฉบับร่าง)

3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมั ครและสถานะการช าระเงินค่า สมัครได้ห ลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3
วั นท าการ (ไม่ นับ รวมวั น ช าระเงิ นค่ า สมั ค ร วั นเสาร์ วั น อาทิ ต ย์ แล ะวั น หยุ ด ราชก าร) ผ่ า นอิ น เต อร์ เ น็ ต ที่
www.reg.tu.ac.th
ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download
แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชาระเงิน ส่งมา
ภายในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง E-mail: admissions_tu@reg.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5644440-79 ต่อ 1633-1638 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคา
ร้องออนไลน์ผ่าน อินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลัก ฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1633-1638
4. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ
2) เอกสารหรือ วัสดุ อื่นๆ ตามที่แต่ละคณะ/กาหนดไว้ (ถ้ามี)
 กรณีผู้เข้าสอบไม่นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ
คาเตือน
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
 หากผู้ใดทาการทุจริต หรือ ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือ ไม่
พิจารณาคาตอบของท่าน คือ
1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และการอนุญาต
ให้ออกจากห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อกาหนดของการสอบ
แต่ละคณะ
2. ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตร
ที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้อง
เป็นบัตรตัวจริง และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
3. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ทาเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผเู้ ข้า
สอบนาติดตัวเข้ามาสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

(ฉบับร่าง)

4. อนุญาตให้นาเฉพาะปากกา ดินสอดา 2 B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา ที่อนุญาต
ให้นาอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติ/วิชาเฉพาะตามที่กาหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้ ห้ามนากล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ
โทรศัพท์มือถือ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ นาฬิกาที่ใช้คานวณได้หรือถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ห้ามเปิดหรือทาข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิด
ข้อสอบได้และให้ผเู้ ข้าสอบทุกคนอ่านคาอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบ
แต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
6. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้ นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้
7. ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ
กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบ โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้
และอาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
8. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทาแบบทดสอบและระบายกระดาษคาตอบ
ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษคาตอบของผู้ เข้าสอบในห้องครบทุกคน และ
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้
ห้ามผู้เข้าสอบนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
9. ในการสอบให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือทาข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียน
เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ -นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึกรวมทั้งให้
ระบายในวงกลม ข้อมูลต่าง ๆ คือ เลขประจาตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอดา 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
10. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
10.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ จะต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็ม
วงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2 B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากาหนดหรือ ใช้ดินสอ
สีอื่น หรือปากกา หรือเครื่องเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
10.2 กระดาษคาตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีด เขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ ในกรณีที่ต้องการ
แก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบัตใิ นข้อนี้
11. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ
12. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี
ห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

