
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

จ านวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

 คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา     

 

08012010 1. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต  
(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

100 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือคาดว่าจะจบ
ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม
ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค
การศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
     กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศ ขณะท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ต้องมีใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษา
แลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัครอื่น ๆ ตามท่ีก าหนด 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา 
คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 

GPAX   =  20%                     
O-NET  =  30%                  
GAT     =  50% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  09.00-12.00  น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 08.30-10.30  น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :           

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์                  

1.     4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ และ
ส ำเนำรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด  

2.     4.2. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรยีน
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) ที่
สถำนศึกษำออกให้พร้อมตรำประทับ
ของโรงเรียน และส ำเนำรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 1 ชุด 

3.    4.3 ทะเบียนบ้ำน และส ำเนำรบัรอง

http://socanth.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา 
02-696 5814 
02-696 5821 
02-696 5835 



ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

จ านวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

2559 หรือของปีการศึกษา 2560 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดท่ัวไป 
(GAT) 
 

ส ำเนำถูกต้อง  1 ชุด 
4.     4.4 บัตรประจ ำตัวประชำชน และ

ส ำเนำรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด 
5.    4.5 ใบเปลี่ยนช่ือ, นำมสกุล (ถ้ำมี)  

และส ำเนำรบัรองควำมถูกต้อง 1 ชุด 
 

08022020 2. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต   
(การวิจัยทางสังคม)  

100 
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือคาดว่าจะจบ
ชั้นมัธยม ศึกษาปีท่ี 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม
ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค
การศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
     กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศ ขณะท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม6) ต้องมีใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษา
แลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัครอื่น ๆ ตามท่ีก าหนด 
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทาง

GPAX   =  20%                     
O-NET  =  30%                  
GAT     =  50% 

1. วันสอบสัมภาษณ์  :  
   4 มิถุนายน 2561 
   เวลา  13.30-16.30  น. 
2. การรายงานตัว :   
    เวลา 13.00-14.30  น. 
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ :           

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต 

4. หลักฐานท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์                  

6.     4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ และ
ส ำเนำรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด  

7.     4.2. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรยีน
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) ที่

http://socanth.tu.ac.th
งานบริการการศึกษา 
02-696 5814 
02-696 5821 

02-696 5835 



ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561          ร อ บ ที่  3  รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น  

รหัสคณะ/
สาวิชา 

คณะ / สาขาวิชา 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 

จ านวน
รับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม 

การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา 
คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 
2559 หรือของปีการศึกษา 2560 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดท่ัวไป 
(GAT) 
 
 
 

สถำนศึกษำออกให้พร้อมตรำประทับ
ของโรงเรียน และส ำเนำรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 1 ชุด 

8.    4.3 ทะเบียนบ้ำน และส ำเนำรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง  1 ชุด 

9.     4.4 บัตรประจ ำตัวประชำชน และ
ส ำเนำรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ชุด 

10.    4.5 ใบเปลี่ยนช่ือ, นำมสกุล (ถ้ำมี)  
และส ำเนำรบัรองควำมถูกต้อง 1 ชุด 

 

 


