ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริ ญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกโดยตรง
โครงการรัสเซี ยศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2558
.............................................................................
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิ ดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริ ญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซี ยศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจํา
ปี การศึกษา 2558 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คณะที่รับสมัคร และจํานวนรับเข้ าศึกษา
1.1 คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซี ยศึกษา
1.2 จํานวนที่รับเข้าศึกษา 100 คน
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทว่ั ไปของผูส้ มัคร
2.1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) สายสามัญ หรื อเทียบเท่า หรื อคาดว่าจะจบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิ การ
มาแสดง
2.1.2 คุณสมบัติอื่นๆ ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 ข้อ 7 ดังนี้
• ต้องไม่เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจหรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อการศึกษา
• ต้องไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
• ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรื อนิสิตของมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ใน
ประเทศไทย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 ผูส้ มัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาค (GPA) ไม่ตํ่ากว่า 2.75
3. การจําหน่ ายใบสมัครและระเบียบการ
ผูส้ มัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http :// www.russianstudies-tu.com หรื อซื้ อใบสมัครได้ที่
ห้องโครงการรัสเซี ยศึกษา ห้อง ศศ.230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตั้งแต่เวลา
08.30-16.30 น. เริ่ มจําหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558
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4. เงือ่ นไขการสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผูส้ มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครถือว่าผูน้ ้ นั ขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา กรณีที่เสี ยค่ าสมัครแล้ วจะไม่ คืนเงินค่ าสมัครสอบไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. การสมัครสอบ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วนั อาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 – วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558
(ขั้นตอนการสมัคร)
5.1 ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของโครงการรัสเซี ยศึกษา ที่ http : //www.russianstudies-tu.com
5.2 ชําระเงินค่าใบสมัคร จํานวน 200 บาท เข้าบัญชีเลขที่ 155-2-03499-1 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี
“โครงการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัสเซี ยศึกษา” สํานักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5.3 โอนเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 500 บาท ที่ธนาคารกรุ งไทยทุกสาขา โดยโอนเงินเข้า บัญชีเลขที่
026 - 1-52083-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย สาขาท่าเตียน
6. นําใบสมัครที่กรอกข้ อความและติดรู ปถ่ ายของผู้สมัครเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมหลักฐานประกอบการสมัครมายืน่ ที่
ห้ องโครงการรัสเซียศึกษา ห้ อง ศศ. 230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
หมายเหตุ
• ผูส้ มัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนในวันที่มาสมัครเท่านั้น
• ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกและทางโครงการรัสเซี ยศึกษา จะไม่คืนเงิน
ค่าสมัครไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
• ผูส้ มัครจะได้รับบัตรประจําตัวสอบเป็ นหลักฐานการสมัคร
• ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการรัสเซี ยศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ.230 มธ.
ศูนย์รังสิ ต เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรื อโทร. 02-696-5663-4
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
7.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จํานวน 1 ชุด
7.2 สําเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรื อใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด
7.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
7.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
7.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
7.7 หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และ ค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริ ง พร้อมสําเนา 1 ชุด
8. เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของโครงการรัสเซี ยศึกษา ผ่านเท่านั้น
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9. การสอบข้ อเขียน
9.1 สอบข้อเขียน ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับรัสเซี ย
9.2 สอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ
9.3 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
เวลา 09.00 – 12.00 น.
9.4 อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบนําเฉพาะ ปากกา ยางลบ บัตรประชาชน และบัตรประจําตัวของผูส้ มัครสอบเข้าห้อง
สอบเท่านั้น
9.5 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากสอบไปแล้ว 30 นาที
10. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์สอบสั มภาษณ์
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่หอ้ งโครงการรัสเซี ยศึกษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ.230
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรื อ website : www.russianstudies-tu.com
11. สอบสั มภาษณ์

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา09.00-15.00 น. ที่ คณะศิลปศาสตร์ช้ นั 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
12. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าศึกษา

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่โครงการรัสเซี ยศึกษา ชั้น 2 หน้าห้อง ศศ.230 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คือผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสูงสุ ด โดย
เรี ยงลําดับคะแนนรวมตามจํานวนรับเข้าศึกษา การพิจารณาและตัดสิ นผลการคัดเลือกของคณะกรรมการโครงการ
รัสเซี ยศึกษา ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
13. การแสดงความจํานงเข้ าศึกษา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 – วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่หอ้ งโครงการรัสเซี ยศึกษา ชั้น 2

คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ.230 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.00 -16.00 น.
แสดงความจํานงเข้าศึกษาผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมาแสดงความจํานงเข้าศึกษาตามวันและเวลาที่กาํ หนดเท่านั้น
ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาที่ไม่มาดําเนินการแสดงความจํานงเข้าศึกษา หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ และจะได้ดาํ เนินการ
เรี ยกผูส้ อบได้อนั ดับสํารองต่อไป (ถ้ามี) ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นอันดับรอง ขอให้พิจารณาแจ้งยืนยัน/สละสิ ทธิ์ ที่จะ
เข้าศึกษาไว้ก่อนแต่ยงั ไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาทั้งนี้การเรี ยกตัวเข้าศึกษาจะกระทําได้กต็ ่อเมื่อตัวจริ ง สละสิ ทธิ์ แล้วเท่านั้น
โดยจะเรี ยงตามลําดับรายชื่อสํารองที่โครงการรัสเซี ยศึกษา ได้มีประกาศสํารองไว้ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการแสดงความจํานงเข้ าศึกษา
1. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เข้า
บัญชีเลขที่ 155-2-03499-1 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัสเซี ยศึกษา
สํานักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษานําหลักฐานการโอนเงินชําระค่าธรรมเนียมโครงการจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ยื่นแสดงความจํานงเข้าศึกษาที่โครงการรัสเซี ยศึกษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
ห้อง ศศ.230
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ์ โดยการแสดงความจํานงเข้าศึกษากับโครงการรัสเซี ยศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มธ.
ศูนย์รังสิ ต จะประกาศเลขทะเบียนให้ทราบในภายหลัง
หากมีขอ้ สงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการรัสเซี ยศึกษาคณะศิลปศาสตร์โทร.
0-2696-5663-4หรื อติดต่อด้วยตนเองที่โครงการรัสเซี ยศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิ ต
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 เวลา 08.30-16.30 น.
เงือ่ นไขของผู้มสี ิ ทธิ์ขนึ้ ทะเบียนนักศึกษา
1. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกโดยตรง
2. มิได้เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3. ต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรื อ เทียบเท่าโดยมีผลคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามกําหนดการรับสมัครของโครงการฯ และหากปรากฏว่าผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษาตามที่
กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่รับเข้าศึกษา
4. หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์ เข้าศึกษาครั้งนี้เป็ นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น
5. ผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังพบว่ามีชื่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ผูน้ ้ นั จะ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
6. ผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบภายหลังว่า
ผูใ้ ดปลอม ใช้หรื ออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรื อการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผูน้ ้ นั ออก
จากการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะดําเนินการคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
การตรวจร่ างกายและเอ็กซเรย์
การตรวจร่ างกายและเอ็กซเรย์ ขอให้ผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาตรวจร่ างกายและเอ็กซเรย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อ
เอกชนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และนําผลการตรวจร่ างกายมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
14. การจดทะเบียนศึกษารายวิชา (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
นักศึกษาต้องมาจดทะเบียนศึกษารายวิชาพร้อมยื่นหลักฐานการชําระเงินค่าจดทะเบียนศึกษาด้วยตนเองที่หอ้ ง
โครงการรัสเซี ยศึกษา ชั้น 2 ห้อง ศศ.230 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
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15. ประกาศรายละเอียดและกําหนดการต่ างๆ ที่นักศึกษาใหม่ ต้องทราบและปฏิบัติ
โครงการรัสเซี ยศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายละเอียดและกําหนดการต่างๆ ที่
นักศึกษาใหม่ตอ้ งทราบและควรปฏิบตั ิทาง Internet http://www.russianstudies-tu.com หรื อ หากมีขอ้ สงสัยประการ
ใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการรัสเซี ยศึกษา ห้อง ศศ. 230 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121โทรศัพท์ 0-2696-5663-4
16. วันเปิ ดภาคการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รักษาราชการในตําแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิราชการแทนรักษาราชการแทนอธิ การบดี
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ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2558
จําหน่ ายใบสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์สอบข้ อเขียน
สอบข้ อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์สอบสั มภาษณ์
สอบสั มภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าศึกษา
รายงานตัวและชําระค่ าธรรมเนียมโครงการรัสเซียศึกษา
เรียกตัวสํ ารอง รอบที่ 1
เรียกตัวสํ ารอง รอบที่ 2
นักศึกษายืน่ เอกสารทําบัตร นศ. และตรวจสุ ขภาพ
เปิ ดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

จันทร์ 1 ธันวาคม 57– เสาร์ 21 มีนาคม 2558
อาทิตย์ 15 มีนาคม 58 – เสาร์ 21 มีนาคม 2558
อังคาร 31 มีนาคม 2558
เสาร์ 25 เมษายน 2558 (เวลา 09.00 -12.00 น.)
จันทร์ 8 มิถุนายน 2558
พุธ 17 มิถุนายน 2558 (เวลา 09.00-15.00 น.)
จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558
อังคาร 7- ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558
พฤหัสบดี 16 – ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2558
พฤหัสบดี 23 – ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2558
อังคาร 28 – ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558
จันทร์ 17 สิ งหาคม 2558
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เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2558

คําเตือนสําหรับผูเ้ ข้าสอบ
• กรณี ที่ผเู ้ ข้าสอบลืมบัตรประจําตัวผูส้ มัครสอบมาในวันสอบแต่ผเู ้ ข้าสอบมีบตั รประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวนักเรี ยน หรื อบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุชดั เจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็ นบัตรตัวจริ งและยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ โครงการรัสเซี ยศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์อนุญาตให้ผขู ้ า้ สอบได้ แต่ถา้ ผูเ้ ข้าสอบไม่มีบตั รดังกล่าว โครงการรัสเซี ยศึกษา จะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการสอบครั้งนี้
• หากผูใ้ ดทําการทุจริ ต หรื อ ร่ วมกระทําการทุจริ ตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัด
สิ ทธิ ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี
• การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบจะต้องระบายให้ดาํ เข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรื อใช้
เครื่ องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความเข้ม 2 B เท่านั้นจะใช้ดินสอที่จางกว่ากําหนดหรื อใช้ดินสอสี
อื่นหรื อปากกาหรื อเครื่ องเขียนชนิดอื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาด เครื่ องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจข้อมูลที่ผเู ้ ข้าสอบ
ระบายเท่านั้น โครงการรัสเซี ยศึกษา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากผูเ้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในข้อนี้
• กระดาษคําตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรื อเครื่ องหมายใดๆ ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไขให้ใช้ยางลบ
ลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่หา้ มใช้น้ าํ ยาลบคําผิด
• ขอให้ผเู ้ ข้าสอบโปรดรักษาความสงบเมื่ออยูใ่ นห้องสอบและในบริ เวณสถานที่สอบ
• ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยน เครื่ องแบบนักศึกษา หรื อแต่งกายสุ ภาพ สุ ภาพสตรี หา้ มสวม
กางเกง เสื้ อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุ ภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้ อนอกกางเกง ไม่สวม
รองเท้าแตะ

ขอให้ผเู ้ ข้าสอบโปรดปฏิบตั ิตามคําเตือนทุกข้อโดยเคร่ งครัดด้วย

