เอกสารแนบท้ายประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)
รายละเอียด

Inter Program Admission 1
(รับ 40 คน)
1 – 15 มีนาคม 2563

Inter Program Admission 2
(รับ 5 คน)
1 – 9 พฤษภาคม 2563

ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนค่าสมัคร
(ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)

1 – 16 มีนาคม 2563

1 – 10 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียนรูปแบบออนไลน์

อ. 24 มีนาคม 2563
ศ. 27 มีนาคม 2563
(9.00 – 11.00 น.)
ยกเลิก
ยกเลิก
จ. 20 เมษายน 2563
22 – 23 เมษายน 2563

อ. 19 พฤษภาคม 2563
ศ. 22 พฤษภาคม 2563
(9.00 – 11.00 น.)
ยกเลิก
ยกเลิก
ศ. 19 มิถุนายน 2563
-

24 – 25 เมษายน 2563
อ 12 พฤษภาคม 2563

-

รับสมัคร online

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในระบบบริ ก าร
จัดการสิทธิ์ ของทปอ. (Clearing house)
แจ้งสละสิทธิ์ ของทปอ.
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ที่ยืนยันสิทธิ์ศึกษา)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (ฉบับแก้ไข)
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Program Admission 1
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวน
รับ
40 คน

เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1 – 15
มี.ค. 63

1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
- TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61
- TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ำกว่า 500
- TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173
- TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึง
วันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ
วิทยาลัยนวัตกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนสอบข้อเขียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฏบน
Transcript
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

วันสอบ
ข้อเขียนรูปแบบ
ออนไลน์
ศ. 27 มี.ค. 63

วันสอบ
สัมภาษณ์

ค่าสมัคร

ยกเลิก

1,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (ฉบับแก้ไข)
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 Inter Program Admission 2
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวน
รับ
5 คน

เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1 – 15
พ.ค. 63

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
- TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61
- TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ำกว่า 500
- TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173
- TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึง
วันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ
วิทยาลัยนวัตกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนสอบข้อเขียน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ปรากฏบน
Transcript
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

วันสอบ
ข้อเขียนรูปแบบ
ออนไลน์
ศ. 22 พ.ค. 63

วันสอบ
สัมภาษณ์

ค่าสมัคร

ยกเลิก

1,000 บาท

