ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ตามป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาตรี วิท ยาลั ย นานาชาติป รีดี พนมยงค์ ประจำปีก ารศึก ษา 2563 รอบที่ 4 รับ กลางร่วมกั น
(Admission 2) โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คุณสมบัติเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงในรอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
เดิม
แก้ไขใหม่
คุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ
ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีนตาม
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า
เกณฑ์การรับเข้า ดังนี้
ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยผล
TOEFL (ITP, PBT ไม่ต่ำกว่า 500,
สอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร (นำมายื่นในวันปฐมนิเทศ
CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT ไม่ต่ำกว่า นักศึกษาใหม่) ดังนี้
61) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
(Band) หรือ New SAT (Evidence- - TOEFL (ITP, PBT ไม่ต่ำกว่า 500, CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT
Based Reading and Writing) ไม่ต่ำ ไม่ต่ำกว่า 61) หรือ
กว่า 400 หรือ GSAT (Verbal) ไม่ต่ำ - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 (Band) หรือ
กว่า 400 โดยผลสอบต้องไปเกิน 2 ปี - New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำ
นับถึงวันสมัคร (นำมายื่นในวันสอบ กว่า 400 หรือ
สัมภาษณ์) และมีคะแนน O-NET วิชา - GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต่ำกว่า 400
ภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 65%
2. คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 65%
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนวิชาภาษาจีน 3. ผลการสอบ HSK ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน โดยผล
PAT 7.4 (รหัส 80) และมีคะแนนไม่ สอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร (นำมายื่นในวันสอบ
น้อยกว่า 50%
สัมภาษณ์ หรือวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
*** วิทยาลัยเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (เทียบเท่า
HSK ระดับ 4) สำหรับการสมัครสอบหลักสูตรจีนศึกษา
จำนวน 3 รอบ ดังต่อไปนี้เท่านั้น
- TCAS รอบ 4 (Admission II)
- PBIC Admission รอบ 4 Inter Program Admission II
- PBIC Admission รอบ 5
แจ้งความจำนงสมัครสอบ : วันที่ 10 - 15 พ.ค. 2563 ที่
อีเมล pornpimol.t@pbic.tu.ac.th หรือ
เบอร์ 081-778-9551 หรือ Line ID: aeng_98
สมัครสอบ : วันที่ 10 - 15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 17 พ.ค. 2563
ทาง www.pbic.tu.ac.th
สอบ : วันที่ 18 พ.ค. 2563
ประกาศผลสอบ : วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ทาง
www.pbic.tu.ac.th
4. คะแนนภาษาจีน PAT 7.4 (รหัส 80) ไม่ต่ำกว่า 50%
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คุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา
เดิม
แก้ไขใหม่
ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ
ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า ดังนี้
ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยผล
TOEFL (ITP,PBT ไม่ต่ำกว่า 500, สอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร (นำมายื่นในวันปฐมนิเทศ
CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT ไม่ต่ำกว่า นักศึกษาใหม่) ดังนี้
61) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
(Band) หรือ New SAT
- TOEFL (ITP, PBT ไม่ต่ำกว่า 500, CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT
(Evidence-Based Reading and ไม่ต่ำกว่า 61) หรือ
Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 (Band) หรือ
GSAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400
- New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำ
โดยผลสอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึง กว่า 400 หรือ
วันสมัคร (นำมายื่นในวันสอบ
- GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต่ำกว่า 400
สัมภาษณ์) และมีคะแนน O-NET 2. คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 65%
วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า
65%
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คุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
เดิม
แก้ไขใหม่
ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ
ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้า ดังนี้
ดังนี้ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยผล
TOEFL (ITP,PBT ไม่ต่ำกว่า 500, สอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร (นำมายื่นในวันปฐมนิเทศ
CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT ไม่ต่ำกว่า นักศึกษาใหม่) ดังนี้
61) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
(Band) หรือ New SAT
- TOEFL (ITP, PBT ไม่ต่ำกว่า 500, CBT ไม่ต่ำกว่า 173, IBT
(Evidence-Based Reading and ไม่ต่ำกว่า 61) หรือ
Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ GSAT - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 (Band) หรือ
(Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 โดยผล
- New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำ
สอบต้องไปเกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร กว่า 400 หรือ
(นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) และ - GSAT (Reading, Writing and Language) ไม่ต่ำกว่า 400
มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 2. คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 65%
(03) ไม่ต่ำกว่า 65%
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