สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับ โรงเรียนอัสสั มชัญ
จัดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ TU-GET Paper-based(PBT) ณ โรงเรียนอัสสั มชัญ
เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคปกติ และ English Program) เพื่อเข้าสอบ TU-GET(PBT) ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
วันและเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 24 สิ งหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 ในวันสอบ ผูส้ มัครควรจะมาถึงสถานที่สอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง (เพื่อเตรี ยมตัวสอบ เช่น ตรวจสอบชื่อ ที่นงั่ สอบ เป็ นต้น)
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสอบ ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และบัตรประจาตัวประชาชน (เท่านั้น) เข้าสอบ
เอกสารทีใ่ ช้

สาเนาบัตรประชาชน หรือ passport จานวน 1 ชุด ( ระบุ โรงเรี ยน + ชั้นเรี ยน + เบอร์ โทรศัพท์ มุมบนขวา)

ค่ าสมัครสอบ
คนละ 600 บาท*การสอบ TU-GET(PBT) ใส่ ชุดนักเรี ยนหรื อนักศึกษาเท่านั้น ห้ามใส่ ชุดอื่นเข้าสอบ*
ยืน่ ใบสมัครสอบที่ งานแนะแนว (ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โทร.02- 6307111–25 ต่อ 430
หลังจากสมัครแล้ ว 1. กรุ ณาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่ http://203.131.210.181/pbt
2. คลิกที่ ลงทะเบียน / Registration
3. กรอกข้อมูลผูส้ มัครสอบ
ประเภทบัตร (คลิก-ประชาชน)
ประเภทผูส้ มัครสอบ (คลิก-บุคคลทัว่ ไป)
คานาหน้า (คลิก-นาย/นางสาว)
ชื่อ (พิมพ์ชื่อ) นามสกุล (พิมพ์นามสกุล)
เบอร์โทรศัพท์ (ใส่โทรศัพท์มือถือ)
E-mail (พิมพ์ E-mail)
พิมพ์ที่อยูต่ ามช่องที่กาหนด
พิมพ์ รหัสผ่าน 2 ครั้ง
คลิก-บันทึก
การรับผลสอบ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะส่งผลสอบไปทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ได้สมัคร Online ไว้
ประโยชน์ ในการสอบ TU-GET(PBT) ทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญ
 ผลการสอบมีอายุ 2 ปี สามารถนาไปใช้สมัครสอบซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันกับสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เดินทางสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ตอ้ งไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
 ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการชาระเงินที่ธนาคาร สมัครไม่ทนั /เต็ม
_______________________________________________________________________________________________________________________

ใบสมัครสอบ TU-GET(PBT) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
วันและเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

โรงเรี ยน……………………………………..
 เคยสมัคร ด้ วย  ชื่อสกุลภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ในการสอบ TU-GET/SMART1 กับทาง มธ .  ไม่ เคย
กรณีทเี่ คยสมัครแล้ ว ลืม Password ให้ ตดิ ต่ อที่ โทร. 02-623-5134, 087-972-7755
เพื่อประโยชน์ในการขอรับผลสอบในการจัดส่งทางไปรษณี ย ์ กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
นาย/นางสาว...................................................................................... นามสกุล ......................................................................... ชั้น ม........../.........
ชื่อภาษาอังกฤษ (MR./MISS) ........................................................................................................................... .......................................................
บัตรประชาชนเลขที่

เบอร์ โทรศัพท์ .......................................................................

อีเมล์ ................................................................................................................ ( เพื่อสอบถามกรณี ขอ้ มูล/เอกสารไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง)

2) ค่ าสมัครสอบ 600 บาท
3) ยืน่ เอกสารที่ห้องแนะแนว ชั้น 2 อาคารอัสสั มชัญ 2003 โรงเรียนอัสสั มชัญ ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

หมายเหตุ 1) ชื่อ-สุ กล ตามบัตรประชาชน (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

TU-GET Paper-based (Thammasat University – Graduate English Test)

เป็ นข้อสอบวัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเรี ยนทั้งปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อินเตอร์ หรื อ ผูป้ ระสงค์จะทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ข้อดีอีกอย่าง
หนึ่งของการสอบ TU-GET สาหรับบุคคลทัว่ ไปคือ สามารถนาผลสอบไปใช้ในการกรอกใบสมัครเข้าทางานได้
คะแนนสอบ TU-GET(PBT:
คะแนนเต็ม 1,000 จากข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน เกณฑ์คะแนนที่จะรับเข้าคือ 550+ คะแนนขึ้นไป (คะแนนเก็บ
ได้ 2 ปี ) แต่ได้คะแนนสู งเข้าไว้โอกาสที่จะรับเข้าก็สูงกว่าคะแนนต่า แต่ถา้ ได้ต่ากว่านั้นคือได้ประมาณ 500+ ของแบบนี้คุยกันได้ค่ะ (ถ้า
ปี นั้นยังไม่เต็มซะก่อน ) ลองยืน่ สมัครได้กรรมการรับพิจารณาเหมือนกัน แต่ตอ้ งเขียน Statement of purpose ให้ดีๆ แล้วก็สัมภาษณ์ดว้ ย
การเขียน Statement of purpose ต้องเขียนเอง ถ้าไม่เขียนเองอาจารย์จบั ได้เจ๊งแน่ๆ เพราะคนตรวจสามารถรู ้ได้ทนั ทีว่านักเรี ยนที่
มีคะแนนสอบระดับ 500+ คุณภาพของงาน Writing ควรจะอยูใ่ นระดับไหน นักเรี ยนควรปรึ กษาเรื่ อง Statement of purpose กับคุณครู ว่า
อ่านรู ้เรื่ องรึ เปล่า และควรจะเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้างเท่าที่อาจารย์จะทาได้
TU-GET(PBT แบ่ งเป็ น 3 ส่ วนใหญ่
PART 1 Structure 90 / 250
PART 2 Vocab 150 / 250
PART 3 Reading 320 / 500 รวม 560 / 1000
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้คือ 550 + คะแนนที่ได้จะใช้จะวิเคราะห์ตวั เองได้ว่า Part ไหนควรปรับปรุ ง จะเห็นได้ว่าส่ วนใหญ่ได้
คะแนนส่ วน Structure ไม่ค่อยดีนกั ส่ วน Reading และ Vocab เป็ น Part ได้คะแนนปานกลางถึงดี น้อง ๆ อาจจะสงสัยว่าทาไมต้องสอบ
ใหม่ถา้ ได้คะแนน 560 แล้ว คนเก่งกว่าเรามีเยอะค่ะ ไม่ใช่ว่าคะแนน 560 รับประกันเข้าได้แน่นอน จาไว้ว่า..คะแนนที่สูงกว่าชาวบ้านมาก
กกกกเท่านั้น...จึงจะรับประกันเข้าได้แน่นอน การเข้าร่ วมทดสอบความสามารถของตนเองเสมอทาให้เรารู ้ขอบเขตความสามารถของ
ตนเองได้ดียงิ่ ขึ้น
ประโยชน์ ในการสอบ TU-GET(PBT) ที่โรงเรียนอัสสั มชัญ
 ผลการสอบสามารถนาไปใช้สมัครสอบซึ่งมีมาตรฐานเดี ยวกันกับสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เดินทางสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ตอ้ งไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
 ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาใน การชาระเงินที่ธนาคาร สมัครไม่ทนั /เต็ม
คณะที่ใช้ ผลคะแนน TU - GET เพือ่ นาไปเป็ นสั ดส่ วนในการพิจารณาจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สาขาวิชาจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิ รินธร(SIIT)
 คณะรัฐศาสตร์ BMIR หลักสู ตรปริ ญญาตรี ควบโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน (นิเทศศาสตร์ )
 คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษและอเมริ กนั ศึกษา (อักษรศาสตร์ )
 คณะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
 คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
 รวมถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
 นาไปยืน่ เพื่อศึกษาต่อปริ ญญาโท/เอก ของทุกสาขาวิชาได้
เพื่อความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ที่ http://interaffairs.tu.ac.th/inter-program.html
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NOTE: สาหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ตอ้ งเรี ยนวิชาอังกฤษอ่าน- เขียนสามารถนาคะแนน ใน part Reading มาใช้ในการ
กระโดดข้ามวิชานี้ไปได้เลยหากได้คะแนนเฉพาะในส่ วนนี้ผา่ นเกณฑ์ 350 คะแนน ส่ วนคณะศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษ ไม่ตอ้ งใช้
TU-GET ยืน่ แต่สามารถสอบเพื่อใช้ Exempt ในภาษาอังกฤษบางวิชา (EG221)
สิ่ งที่ควรทราบ
 ก่อนทาการสมัครสอบนักศึกษาควรตัดสิ นใจให้ดีและรอบคอบก่อน ยืน
่ สมัครสอบว่าตนเองพร้อมหรื อไม่ (ความรู ้ วันเวลาสอบ)
 ทางสถาบันภาษาจัดสอบ TU-GET ต้องการประหยัดงบประมาณจึงได้มีนโยบายใช้บตั รประชาชนแทนบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ
 ควรจะตรวจเช็คชื่อ-สกุล เลขที่บตั รประชาชน และเลขที่นงั่ สอบให้เรี ยบร้อยก่อนวันสอบ
 การสอบ TU-GET(PBT) ของนักศึกษาห้ามใส่ ชุดอื่นยกเว้นชุดนักศึกษาเวลาไปสอบ
 ทางสถาบันภาษาฯ ไม่อนุ ญาตให้นาเครื่ องมือสื่ อสารเข้าห้องสอบด้วย
 เตรี ยมอุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ปากกา บัตรประชาชน
 ในวันสอบ ผูส
้ มัครควรจะมาถึงสถานที่สอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง (ตรวจสอบชื่อ ที่นงั่ สอบ เข้าห้องน้ า ฝากเอกสาร/มือ
ถือกับเจ้าหน้าที่ให้เรี ยบร้อย)
 ก่อนเข้าสอบ ควรเข้าห้องน้ า ทากิจส่ วนตัวให้เรี ยบร้อยก่อน ระหว่างการสอบจะไม่อนุ ญาตให้ออกจากห้องสอบหรื อเข้าห้องน้ า
 เมื่อสัญญาณทาข้อสอบ TU-GET(PBT) ดังขึ้นแล้วนักเรี ยนจะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้เร็ วกว่าที่กาหนด
็ าม
 การสอบความสามารถทางด้านภาษาสามารถทาได้ทุกคน ไม่ว่าจะทางานแล้วหรื อยังเรี ยนอยูก่ ต
 ถ้าหากว่านักศึกษาที่ลงสมัครสอบ TU-GET(PBT) ไม่ได้พกบัตรประชาชนเพื่อแสดงก่อนเข้าห้องสอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้
ลักษณะข้อสอบ :

Choice 4 ตัวเลือก จานวน 100 ข้อๆ ละ 10 คะแนน โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
- Part 1 – Structure 25 ข้อ – มีสองส่ วน คือ Error check และ Sentence Completion
- Part 2 – Vocabulary 25 ข้อ – มีสองส่ วน คือ Synonym และ Cloze Test (เว้นช่องว่าง)
- Part 3 – Reading 50 ข้อ – มีประมาณ 7-8 passages
ข้อสอบแจกมาให้ท้ งั 3 parts ในเล่มเดียว ไม่เหมือน CU-TEP ที่จะแจกให้ทีละ part ฉะนั้นสามารถ
เลือกได้ว่าจะทา part ไหนก่อน TU-GET มีสอบ grammar อยูน่ ิดหน่อย ไม่มี listening comprehension ไม่ตอ้ งเขียน essay แต่ตอ้ งรู ้
vocabulary กับ reading comprehension ดีมากๆ ถ้าใครขยันอ่าน newspapers กับ magazines ต่างประเทศจะทาคะแนนได้ดี พวกเพื่อนๆที่
เคยไปสอบบอกว่า reading comprehension ต้องอาศัยความไวในการอ่านให้เข้าใจอย่างรวดเร็ วมากๆ ถ้าอ่านไม่เก่งเวลาหมดก่อนแล้ว
ไม่ได้คะแนน ข้อสอบที่ออกส่ วนใหญ่เอามาจาก magazines ต่างประเทศที่ศพั ท์ยากมากๆ เช่นพวก Time, Newsweek, The Economist
อะไรทานองนั้น แนะนาให้ทา reading ก่อนแล้วค่อยมาทาด้านหน้า
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