ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ ทีด่ าํ เนินการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2565
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 และเพื่อใหการคัดเลือกเปนไปตามเกณฑองคประกอบของการคัดเลือกตามที่
คณะกําหนด ดังนั้น จึงขอเปดรับสมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. การรับสมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ ทางออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th
กิจกรรม
สมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ
ผานระบบออนไลน
เลือกเขาที่ หัวขอ ขอเขียนวิชาเฉพาะ มธ.
พิมพใบสมัครสอบ
เพื่อนําไปชําระเงินผานระบบออนไลน
ทักทวงสถานะการสมัคร
(กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง)
โดยยื่นคํารองออนไลน

วัน เดือน ป
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565
เปดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น.
ปดระบบรับสมัครวันสุดทาย เวลา 23.59 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 1 มีนาคม 2565
ตามเวลาทีธ่ นาคารกําหนด
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565

อัตราคาสมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ
- หลักสูตรภาษาไทย
300 บาท ตอวิชา
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
500 บาท ตอวิชา
- วิชาเฉพาะปฏิบตั ิ*
500 บาท ตอวิชา
(ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร)
* หมายเหตุ วิชาเฉพาะปฏิบัติ สําหรับคณะศิลปกรรมศาสตร เทานั้น มีดังนี้
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกสิ่งทอ
1) วิชาวาดเสนเพื่อออกแบบสิ่งทอ
2) วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกแฟชั่น
1) วิชาวาดเสนเพื่อออกแบบแฟชั่น
2) วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น

สถานที่ / เว็บไซต
www.tuadmissions.in.th

Smart Bill Payment หรือ
เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
www.tuadmissions.in.th

2. การจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ดาเนินการโดยแต่ละคณะ ดังนี้

คณะ / หลักสูตร

ชื่อวิชา

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และแผนผังที่นั่งสอบ

สถานที่สอบ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่สอบ

เวลาสอบ

วันประกาศ
ผลคะแนน

 ใช้ผลสอบสมัคร
ค่าสมัครสอบ
รอบที่ 2 รอบที่ 3

ดูรายละเอียดประกาศ /
ติดต่อสอบถาม

1. คณะนิติศาสตร์ *
1.1 คณะนิตศิ าสตร์

1. วิชาความถนัดทางนิตศิ าสตร์

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

300 บาท

-

 http://www.law.tu.ac.th

สนามสอบ มธ.ศูนย์รังสิต
1.2 คณะนิตศิ าสตร์

เบอร์โทร : ศูนย์รังสิต 02-696-5113
1. วิชาความถนัดทางนิตศิ าสตร์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

300 บาท



 เบอร์โทร : ศูนย์ลาปาง 054-237981 กด 2

สนามสอบ มธ.ศูนย์ลาปาง

081-438-7096

2. คณะรัฐศาสตร์
2.1 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
2.2 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์
1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์

 www.polsci.tu.ac.th

300 บาท
300 บาท

-

 www.socadmin.tu.ac.th

300 บาท
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
2.3 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

-

300 บาท
300 บาท
300 บาท

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ )

300 บาท

 คณะรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 02-6965462



3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ *
3.1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ศูนย์รังสิต : 02-696-5504

สนามสอบ มธ.ศูนย์รังสิต
3.2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

300 บาท

-

 ศูนย์ลาปาง : 054-237 999 ต่อ 4
082-383-8861

สนามสอบ มธ.ศูนย์ลาปาง
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ
4.2 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น
4.3 สาขาวิชาการละคอน

4.4 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลาปาง)

1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท

2. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท

1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท

2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท

1. วิชาความถนัดทางการละคอน

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

300 บาท

2. วิชาปฏิบัตทิ างการละคอน (Audition)
** ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่คณะ
กาหนดจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัตทิ างการละคอน
(Audition) คณะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ
ทางการละคอน (Audition) ที่
http://www.fineart.tu.ac.th/ วันที่ 1 เมษายน 2565
ซึ่งจะต้องชาระค่าสอบปฏิบัตทิ างการละคอน
(Audition) เป็นจานวนเงิน 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสอบปฏิบัตทิ างการละคอน
(-ข้อมูลการโอนเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯ -)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10
เมษายน 2565

เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ
* ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะนิตศิ าสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้ง 2 สนามสอบ สามารถใช้ยนื่ สมัครได้ทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ลาปาง

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

500 บาท

-

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท



วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

500 บาท



-

 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th
 โทร 02-696-6249, 097-247-9601
 Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณ สมบั ติของแตละคณะ/สาขาวิชาที่ต องการสมัครอยางละเอี ยด
และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดดวยความระมั ด ระวั ง ตามคู มื อ ระบบ การคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเขาศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึ ก ษา 2565 สํ า หรั บ ผู สมั ค ร
ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
4. ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร
ศึกษารายละเอี ยดในประกาศการรับ สมั ครฯ นี้ (โปรดพิ ม พ/อาน และศึกษาขอมู ลตางๆ ดวยตนเอง
อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปน
การรับสมัครเปนเพียงขั้นตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเขาใชระบบรับสมัคร
ผู สมั ค ร Login เขาใชระบบ เลื อ กสมั ค รโครงการ คณะ/หลั ก สู ต รที่ ต องการสมั ค ร จากนั้ น เลื อ ก
“ยืนยันสมัครสอบ” และ/หรืออัปโหลดไฟลเอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร
1) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัคร
ดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ หรือ
กอนนําไปชําระเงินคาสมัคร
2) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ ตไปยื่นชําระเงิน
คาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ
ตามวั น ที่ ที่ กํา หนด โดยชํ า ระคาสมั ค รตามอั ต ราคาธรรมเนี ย มการสมั ค รที่ กํ า หนด พรอมคาธรรมเนี ย มธนาคาร
หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กําหนด จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต เปนโมฆะ
3) ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผูสมัคร บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
จะออกหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น คาสมั ค ร พรอมคื น ใบแจงการชํ า ระเงิ น ใหผู สมั ค รเก็ บ ไวเปนหลั ก ฐานการสมั ค ร
เมื่ อ ชํ า ระเงิ น คาสมั ค รเรี ย บรอยแลว และขอมู ล ในใบเสร็ จ การชํ า ระเงิ น ถู ก ตองตามใบแจงการชํ า ระเงิ น
จะถื อวาการสมั ค รเสร็จ สิ้ น สมบู รณ (โปรดตรวจสอบหลั กฐานการชํ า ระเงิน คาสมั ค รใหถูก ตองตรงตามขอมู ล ใน
ใบแจงการชํ าระเงิน ใหเรียบรอยและเก็บ ไวเปนหลักฐาน เพื่ อประโยชนของตนเอง มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตรจะ
ไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
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หมายเหตุ :
(1) กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะขอมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลว
มาประมวลผลหรือจั ด สถานที่ ส อบใหแตอยางใด ดั งนั้ น กอนจะนํ าใบสมั ครไปชํ าระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมั ค ร
ใหเรียบรอยวาเปนฉบับที่ถูกตองและไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว
(2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงิน
คาสมัครแลว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและ
ยื่นคํารองออนไลน ไดที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและ
หลักฐานการชําระเงิน ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 3 มีนาคม 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับ
พิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook :
งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร
(3) ผู สมั ค รหากประสงคจะขอแกไขขอมู ล สวนตั ว ไดแก เลขประจํ า ตั ว ประชาชน วั น เดื อ นปเกิ ด
ใหกรอกคํารองออนไลน ผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสอบถามเพิ่ ม เติ ม ไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook : งานรับ เขา
ม. ธรรมศาสตร
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครกอนการชําระเงิน
ในกรณีที่ชําระเงินซ้ําหรือนําใบที่ยกเลิกการสมัครไปชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น
5. เอกสารที่ตองนําไปในวันสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ
5.1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น โดยจะตองเปนบัตรตัวจริงและยังไมหมดอายุ
5.2) เอกสารหรือ วัสดุ อื่นๆ ตามที่แตละคณะ/กําหนดไว (ถามี)

คําเตือน

- กรณีผูเขาสอบไมนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น
โดยจะตองเปนบัตรตัวจริงและยังไมหมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให
เขาสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
- ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติของผูเขาสอบที่ระบุไวอยางเครงครัด
- หากผูใดทําการทุจริต หรือ รวมกระทําการทุจริตในการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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6. ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ
ใหปฏิ บั ติ ต ามขอปฏิ บั ติ สํ า หรับ ผู เขาสอบตอไปนี้ อ ยางเครงครัด มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ในการสอบ
หรือไมพิจารณาคําตอบของทาน คือ
6.1) ไมอนุ ญ าตใหผู เขาสอบเขาหองสอบหลั ง จากเวลากํ า หนดเริ่ ม สอบผานไปแลว 30 นาที แล ะ
การอนุญาตใหออกจากหองสอบ กรรมการผูคุมสอบจะเปนผูอนุญาต นับจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบ หรือตามขอกําหนด
ของการสอบแตละคณะ
6.2) ในการสอบทุกครั้ง ผูเขาสอบจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ
บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น โดยจะตอง
เปนบัตรตัวจริง และยังไมหมดอายุ แสดงตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ และวางไวบนโตะที่นั่งสอบ
6.3) หามขีดเขียนขอความ หรือ ทําเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ อยางใดอยางหนึ่งไวในบัตรประจําตั ว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถาย หรือตัวผูเขาสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผูเขาสอบ
นําติดตัวเขามาสอบ ถาฝาฝนถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ
6.4) อนุ ญ าตใหนํ า เฉพาะปากกา ดิ น สอดํ า 2B กบเหลาดิ น สอ ยางลบ ยกเวน คณะ/สาขาวิ ช า
ที่อนุญาตใหนําอุปกรณการสอบวิชาปฏิบัติ/วิชาเฉพาะตามที่กําหนดไวเทานั้นเขาหองสอบได หามนํากลองอุปกรณ
เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพ ทมื อถือ วิท ยุโทรคมนาคม วิท ยุ ติ ดตามตัว เครื่องมื อสื่อสารใดๆ อุป กรณที่ สามารถ
บั น ทึ กภาพหรือเสี ย งได พจนานุ กรมอิ เล็ กทรอนิ กส อุ ป กรณชวยคิด คํานวณ นาฬิ กาที่ ใชคํานวณไดหรือถายรูป ได
กลองถายรูป ไมบรรทัดที่มีสูตรตางๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิด
การสูญหายจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
6.5) หามเปดหรือทําขอสอบกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปด
ขอสอบไดและใหผูเขาสอบทุกคนอานคําอธิบายในขอสอบอยางละเอียดและรอบคอบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ขอสอบแตละวิชาอยางเครงครัด
6.6) ในระหวางการสอบ ถาตองการสิ่งใดใหยกมือขึ้นเพื่อใหกรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให
6.7) หามกระทํ า การใดๆ อั น เปนการทุ จ ริ ต ในการสอบ ถามี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี เหตุ ส งสั ย วาทุ จ ริ ต
ไมวากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไวที่กระดาษคําตอบ โดยที่ผูสอบ
อาจจะไมรับ ทราบก็ ได และอาจไมพิ จ ารณาตรวจกระดาษคํ า ตอบในรายวิ ช านั้ น ๆ หรือ ทุ ก รายวิ ช า นอกจากนี้
จะสงรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตอไปอีก 3 ป
6.8) กอนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุม สอบจะประกาศใหทราบ) หามผู สอบสงกระดาษคําตอบ
ดวยตนเอง เมื่อตองการสงใหยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ใหผูเขาสอบหยุดทําแบบทดสอบและ
ระบายกระดาษคําตอบ หามผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะไดเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ
ของผูเขาสอบในหองครบทุกคน และอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบได
หามผูเขาสอบนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนถือวามีเจตนา
ทุจริตในการสอบ
6.9) ในการสอบใหปฏิบัติ ตามคําแนะนําของขอสอบแตละวิชา กอนลงมื อทําขอสอบทุกครั้ง ใหเขีย น
เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก หอง วันสอบ เวลาสอบใหชัดเจน ดวยหมึก
รวมทั้งใหระบายในวงกลม ขอมูลตางๆ คือ เลขประจําตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดขอสอบ ดวยดินสอดํา 2B ใหครบถวน
และถูกตอง
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6.10) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ ตองปฏิบัติ ดังนี้
6.10.1) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบ จะตองระบายใหดําเขมเต็มวงกลม จะระบาย
ไมเต็มวงกลมหรือใชเครื่องหมายอื่นไมได และจะตองใชดินสอดําที่มีความเขม 2B เทานั้น จะใชดินสอที่จางกวากําหนด
หรือ ใชดินสอสีอื่น หรือปากกา หรือเครื่องเขียนอื่นใดไมไดอยางเด็ดขาด
6.10.2) กระดาษคําตอบจะตองสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ ในกรณีที่ตองการ
แกไข ใหใชยางลบลบใหสะอาดกอน จึงระบายวงกลมใหม หามใชน้ํายาลบคําผิด
เครื่ อ งตรวจกระดาษคํ า ตอบ จะตรวจตามขอมู ล ที่ ผู เขาสอบระบายเทานั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ หากผูเขาสอบไมปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติในขอนี้
6.11) โปรดรักษาความสงบเมื่ออยูในหองสอบและในบริเวณสถานที่สอบ
6.12) ผู เขาสอบตองแตงกายดวยเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษา หรื อ แตงกายสุ ภ าพ
สุ ภ าพสตรีห ามสวมกางเกง เสื้ อไมมี แขน รองเทาแตะ สุ ภาพบุ รุษ หามสวมกางเกงยี นส ไมปลอยชายเสื้ อนอกกางเกง
ไมสวมรองเทาแตะ
ทั้งนี้ การดําเนินงานจัดสอบขอเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะอยูภายใตมาตรการและ
การปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอยางเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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