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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562              รอบท่ี 2 QUOTA  | 4  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา 00515043102 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม     
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนยล์ าปาง)    

จ านวนรับ  10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ส าร็จการศึกษาการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50            

 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อื่นๆ :  

4.1 ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด

ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบรูณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย 
พิจิตร และอุทัยธาน ี
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ   50%            
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  50% 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ www.reg.tu.ac.th 
1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ                     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  และ 
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.   

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือ

ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรอืเทียบเท่า ไมต่่ ากว่า 2.50 
ผู้สมัครต้องอปัโหลดไฟล์ (เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1) ในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที ่www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 

สอบสัมภาษณ์  
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที ่www.reg.tu.ac.th หรือ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. หรอื มธ. (www.reg.tu.ac.th) 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249  มธ.ศูนย์ล าปาง : 054-237-999 ต่อ 5403 
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515043103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนยล์ าปาง)  
จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศลิปะและการออกแบบ 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ   50%            
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  50% 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบวันท่ี 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ www.reg.tu.ac.th 
วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ                     สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  และ 
วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สอบวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
             วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.  
สอบสัมภาษณ์    
             วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

การรายงานตัว  เวลา 9.00 น.   สถานท่ี  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ์  
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดส ี(จากโรงพยาบาลของรัฐ) 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249  มธ.ศูนย์ล าปาง : 054-237-999 ต่อ 5403 
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
  



รหสั

คณะ

รบัรว่ม

ช่ือคณะ/สาขา เกณฑข์ัน้

ต า่ GPAX

คา่น ้าหนกั

 GPAX

เกณฑข์ัน้

ต า่ O-NET

คา่น ้าหนกั

 O-NET

เกณฑข์ัน้

ต า่ GAT

คา่น ้าหนกั

 GAT

รหสัวิชา 

PAT

เกณฑข์ัน้

ต า่ PAT

คา่น ้าหนกั 

PAT

จ านวนรบั

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม มธ.ศูนยล์ าปาง 

เลือกสอบวิชาความถนดัทางสถาปตัยกรรมศาสตร ์

- 20 - 30 - 10 74 - 40

คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม มธ.ศูนยล์ าปาง 

เลือกสอบวิชาความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร ์

- 20 - 30 - 10 76 - 40

                                                                           รบัสมคัร (ผ่านเว็บไซต ์ทปอ.)               วนัที่ 9- 19 พฤษภาคม 2562

                                                                           ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิสอบสมัภาษณ์       วนัที่ 29 พฤษภาคม 2562

                                                                           สอบสมัภาษณ์                                วนัที่ 3 มิถนุายน 2562

รอบท่ี 4 Admission

5



เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ | 2 0  

  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา 00515043101 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนยล์ าปาง)  
จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
 1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ปวช.  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ย่ืนสมัคร  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไมม่ีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตัิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
 4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศลิปะและการออกแบบ 
เกณฑ์การคัดเลือก  
             การสมัครในรอบที่ 5 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ 
             รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ซึ่งจัดสอบเมือ่วันท่ี 9 มีนาคม 2562 
             1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ 50%            
             2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 50% 
             รูปแบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ (วาดเส้นเพื่อการออกแบบและความถนดัทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 100% 
ซึ่งจะจัดสอบในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบ 2206 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน มธ.ศูนย์ล าปาง 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบรับรองผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
ไม่ต่ ากว่า 2.50    

ผู้สมคัรต้องอัพโหลดไฟล(์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1)ในรปูแบบ  PDF 1 ไฟล์ ไฟล์ละไมเ่กนิ 20 MB 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ 
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบติั 
 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเขียนแบบ 2206 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน มธ.ศูนย์ล าปาง 
            ดูรายละเอียดที่ www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)    
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต : 02-696-6249  มธ.ศูนย์ล าปาง : 054-237-999 ต่อ 5403 
 www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ 




