
 

 

       
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ระดบัปรญิญาตร ี    

โครงการสงเสรมินกัเรยีนเรยีนดภีาคกลาง ประจาํปการศกึษา  2565   

รอบที่ 2 โควตา (Quota) 

------------------------------ 

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเห็นสมควรดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี  

โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2565 โดยกําหนดพื้นที่รับนักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดภาคกลาง 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง  

ลพบุรี เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังตอไปนี ้

1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

    คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผานโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ยกเวน                   

หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร  

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตาม    

ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)      

2. คณะทีร่บัสมคัร และจาํนวนรบัเขาศกึษา รวมทัง้สิน้  80  คน ดงันี ้        

     

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 

10050201901001A 

คณะนติศิาสตร 

นิติศาสตรบณัฑิต 

 

4 

 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  

10050202610501A บัญชีบัณฑิต 2 

10050202610801A บริหารธรุกิจบัณฑิต 3 

 คณะรฐัศาสตร  

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหวางประเทศ 1 

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 1 

 

10050204611101A 

คณะเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

 

3 

 

10050205903701A 

คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร 

สังคมสงเคราะหศาสตรบณัฑิต 

 

3 



2 

 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 คณะศลิปศาสตร  

 

 

 

 

           

           

          6 

           

10050206901201A ศศ.บ.บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

10050206113101A วท.บ.จิตวิทยา 

10050206901401A ศศ.บ.ประวตัิศาสตร 

10050206901501A ศศ.บ.ปรัชญา 

10050206900101A ศศ.บ.ภาษาศาสตร 

10050206902501A ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

10050206902401A ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 

10050206901901A ศศ.บ.ภาษาญี่ปุน 

10050206901801A ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

10050206902402A ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน 

10050206902403A ศศ.บ.ภาษารัสเซีย 

10050206902502A ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

10050206902001A ศศ.บ.ภาษาไทย 

10050206220101A วท.บ.ภูมิศาสตรและภูมสิารสนเทศ 

10050206902404A ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 

 

10050207903801A 

คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน 

วารสารศาสตรบณัฑติ 

 

2 

 

10050208903501A 

คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 

 

1 

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 

 

 

 

 

           8    

             

 

          

 

10050209220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

10050209213301A วท.บ.สถิต ิ

10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร 

10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

10050209210401A วท.บ.เคม ี

10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตรประยุกต 

10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

10050209212701A วท.บ.ฟสิกส 

10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 

10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร 

10050209212702A วท.บ.ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 



3 

 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

 

4 

10050210301601A วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

10050210303501A วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ 

10050210302101A วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

10050210300601A วศ.บ.วิศวกรรมเคม ี

10050210300701A วศ.บ.วิศกรรมเครื่องกล 

10050210300501A วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร 

 คณะแพทยศาสตร    

10050211100101A การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑติ 1 

 คณะสหเวชศาสตร  

10050212111301A วท.บ.เทคนิคการแพทย 1 

 

10050214111701A 

คณะพยาบาลศาสตร  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

1 

 คณะศลิปกรรมศาสตร    

 

        1        
10050215800401A ศป.บ.การละคอน 

10050215800101A ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 

10050215800101A ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง    

10050216900401B การผังเมืองบณัฑิต 3 

 คณะสาธารณสขุศาสตร    

 

        2 

         

10050217112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10050217112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม 

10050217112501A วท.บ.การสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

 

10050218130101A 

คณะเภสชัศาสตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

1 

 

10050219903601A 

คณะวทิยาการเรยีนรูและศกึษาศาสตร  

ศศ.บ.วิทยาการเรียนรู 

 

1 

 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร   

 

         20 

10050222300001E วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส  

10050222300002E วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

10050222210001E วท.บ.การจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจดัการ 

  



4 

 
 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 วทิยาลยันวตักรรม (ศกึษาที่ มธ. ทาพระจนัทร)  

 

           1   

            

10050123904001B ศศ.บ.การจดัการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค (โครงการพิเศษ) 

10050123220101B วท.บ.นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

10050123610301E ศศ.บ.นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ. ทาพระจนัทร)  

1 10050124903601B ศศ.บ.ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (โครงการพเิศษ) 

 วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค (ศกึษาที ่มธ. ทาพระจนัทร)  

          3 

                

10050127902801E ศศ.บ.จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

10050127902601E ศศ.บ.ไทยศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) 

 วทิยาลยัโลกคดศีกึษา  

10050228900301E ศศ.บ.โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)  2 

 วทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ  

10050229111501E วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

10050229110501E พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) (หลักสตูรนานาชาติ) 1 

 วทิยาลยัพฒันศาสตรปวย อึง๊ภากรณ   

10050230903601B ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษยและสังคม (โครงการพเิศษ) 1 

 รวม 80 

 

หมายเหตุ :   คณะศิลปศาสตร ผูสมัครสามารถเลือกเขาสาขาวิชาเอกไดในภาค 2 ของปการศึกษาแรก โดยเปนไปตามเกณฑ

คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากําหนดเทานั้น 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สามารถเลือกสาขาวิชาไดเมื่อสิ้นปการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะไดเขาเรียนในสาขาวิชา   

ที่ตองการหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปการศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของสาขาวิชานั้น 

3. คณุสมบตัทิัว่ไป 

 นักศึกษามหาวิทยาลยัตองมีคณุสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้   

   3.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   

   3.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด           

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา   

   3.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

   3.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง  

  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวแลว ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ตองมี

คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย  

 

 

 

 

 



5 

 

4. คณุสมบตัเิฉพาะของโครงการ 

   4.1 ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงหบุรี                      

จังหวัดชัยนาท จังหวัดอางทอง และจังหวัดลพบุรี  

    4.2 ผูสมัครตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาค 1)               

รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 

5. คณุสมบตัเิฉพาะของคณะ 

x คณะรฐัศาสตร  ผูสมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4 - ม. 6 ภาค 1) ของกลุมสาระการเรียนรูวิชา

ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 และกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 2.50 

x คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  1. เนนกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. ผูสมัครตองไมมีอาการตาบอดส ีไมมีความพิการที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

x คณะวศิวกรรมศาสตร 

  1.  เนนกลุมสาระการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  2. ผูสมัครตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมมีความพิการที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบอาชีพ 

x คณะแพทยศาสตร 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูที่สมัครเขาศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร  

  1. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว  

โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

(ยกเวนผูเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  

  2. ผูสมัครเขาศึกษาสาขาแพทยศาสตร จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค 

หรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้ 

   2.1 มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 

(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึง

ปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  2.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความ

พิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.3 เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย     

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

   2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว  

   2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาขางดี แยกวา 6/12 หรือ 20/40  



6 

 

   2.6 มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ       

สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จากความ

ผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss)  

   2.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่คณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท้ังนี้ คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค 

หรือผูเช่ียวชาญในแตละกรณีตรวจเพิ่มเติมได  

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผูสมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร  

 ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑที่กําหนดมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติมรวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน       

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

รวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ใหศึกษารายวิชาตาง ๆ เทียบเทาเกณฑหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

สําหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตรใหแสดงหลักฐานวาไดศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเทาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

x คณะสหเวชศาสตร 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

1. ผูสมัครเปนผูกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. ผูสมัครเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีความพิการจนเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไมมีภาวะ     

ตาบอดสีรุนแรง โดยตองสามารถอาน ISHIHARA PLATE ไดอยางนอย 12 PLATES ทั้งสองขาง แตหากอานไดไมถึง 12 PLATES 

ใหตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตา

บอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย โดยยื่นใบรับรองแพทยที่ออกโดย

โรงพยาบาลของรัฐ 

x คณะพยาบาลศาสตร 

ใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ โดยพิมพแบบรายงานผลการตรวจ

สุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจรางกาย ดังนี ้

1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตบัอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 

2) ตรวจปสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 

3) ตรวจเอกซเรยปอด (แนบผลเอกซเรย ไมตองนําฟลมเอกซเรยมา) 

4) ตรวจตาบอดส ี

5) ตรวจการมองเห็น  (VA) 

x คณะศลิปกรรมศาสตร 

 สาขาวชิาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ วิชาเอกออกแบบสิง่ทอ และ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น ผูสมัครตองไมมี

อาการตาบอดสี ไมมีความพิการที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยตองมีใบรับรองแพทยวาตาไมบอดสี 

(จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ 
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x คณะสาธารณสขุศาสตร 

1. ผูสมัครตองเปนผูกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอง

เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

2. ผูสมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เปนผูไมมีโรคติดตอ

รายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

3. ผูสมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  1) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

  2) ไมมีปญหาดานสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ  และจะตอง    

ไมมีปญหาดานสายตา ดังนี้    

 2.1)  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง 

   2.2)  มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังตอไปนี้ 

  - สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24 ท้ังสองขาง  

  - สายตาขางดีต่ํากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว  

     2.3)  ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติได 

4. ไมมีความพิการทางนิ้วมือจนไมสามารถควบคุมอุปกรณเครื่องมือได 

x คณะเภสัชศาสตร 

1. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว      

โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2. ผูสมัครเขาศึกษาสาขาเภสัชศาสตร จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค     

หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ดังตอไปนี้  

 2.1 มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น  เชน โรคจิต (psychosis 

Disorders) โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial 

Personality Disorders  หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

    2.2 โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการ   

อยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 2.3 เปนโรคไมติดตอ หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่เกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม 
    2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง จากการตรวจอยางละเอียด 

 2.5 มีความพิการของมือ ท่ีไมสามารถหยิบจับและควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณได 

x วิทยาลยันวตักรรม 

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ผูสมัครในสาขาวิชานี้ตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ     

TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้  
TOEFL (PBT/ITP)  

()ZX()(PBT/ITP) 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน  หรือ 

TOEFL (IBT) ไมต่ํากวา 61 คะแนน  หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไมต่าํกวา 6.0 หรือ 

TU-GET ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ 

TU-GET (CBT) ไมต่ํากวา 61 คะแนน 
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x วิทยาลยันานาชาติปรดี ีพนมยงค 

   มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ และผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจนถึงวันที่สมัคร 

(ยกเวนผูสมัครเขาศึกษาชาวตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักประจําชาติ ไมตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 

  1) IELTS (Academic) = 6.0 

   2) TOEFL (IBT = 61, ITP/PBT = 500)   

   3) TU-GET (PBT = 500, CBT = 61)  

  4) New SAT (Evidence-Based Reading and Writing = 400) 

  5) GSAT (Reading, Writing, and Language = 400) 

x วิทยาลยัโลกคดศีึกษา 

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไมเกิน 10 หนา A ประกอบดวย  

 1.1 ประวัติการศึกษา (Educational Experience)  

 1.2 กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน (Extra Activities in High School)  

 1.3 ไปศึกษากับโครงการแลกเปลีย่น (ถามี) (Exchange Program, if any)  

 1.4 ภาพถายรวมกิจกรรมประกอบการเขียน Portfolio  

 1.5 บทแนะนําตัว Statement of Purpose ระบุแรงจูงใจในการเขาศึกษาในสาขาวิชา จุดมุงหมาย และ

ประสบการณ หรือรางวัลที่ไดรับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ความยาวไมเกิน 1 หนา กระดาษ A4 ฟอนต Times New Roman 12 

2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

TOEFL ไมต่ํากวา 61 คะแนน          (Internet-based) 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน        (Paper-based) 

ไมต่ํากวา 500 คะแนน        (TOEFL ITP) 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลีย่รวม ไมต่าํกวา 6.0  หรือ 

TU-GET ไมต่ํากวา 500 คะแนน  

ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีสอบ ถึง วันท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ยกเวนผูเขาศึกษาชาวตางประเทศท่ีใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก ไมตองยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 

หากผูสมัครมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS เฉลี่ยรวม 6.0 และแตละทักษะตองไมต่ํากวา 6.0 หรือ มีผลคะแนน 

TOEFL ระหวาง 80-120 (เฉพาะ Internet-based) หรือ TU-GET CBT ผลคะแนนระหวาง 80-120 หรือ TU-GET PBT ผลคะแนน

ระหวาง 550-1,000 จะมีสิทธิ์ไดรับพิจารณายกเวนการจดทะเบียนรายวิชา TU 105 Communication Skills In English 

แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สงเปนไฟล pdf ทาง email : sgs.admission@sgs.tu.ac.th และนํามาในวันสอบ

สัมภาษณพรอมเอกสารหลักฐานการเขารวมกิจกรรมหรือการไดรับรางวัลตาง ๆ  (ถามี) 

x วิทยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาค 1) กลุมสาระ

การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต และจะสําเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

นานาชาติหรือกําลังศึกษา และจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดรับการเทียบความรูตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิ การศึกษาเทากับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2564  
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2. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง) 
3. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีผลการสอบ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1  TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61)  หรือ  5.2  IELTS ≥ 6.0 (Band)  หรือ  
3.2  TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 5.4  วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 55 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 3 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ 
วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00       
จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่น ามาแสดง ต้องไมเ่กิน 2 ปี นับจากวนัที่ทดสอบจนถึงวันสมคัรเขา้ศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที ่1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 

   2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และจะส าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ 
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

3. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
4. เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

4.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  6.2  IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  
    4.2 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ  6.4  วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 55 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ 
วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 35 และมีผลการเรยีนเฉลีย่รวมวิชาภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับ
การพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเง่ือนไข คือ      
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of  Chinese 1 และ วิชา CMN 121  Fundamentals of  Chinese 2 

 อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้องไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา 

6. เกณฑก์ารคดัเลอืก 

6.1 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยต้องมีคะแนนรวม             
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 (120 คะแนน)  

6.2 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 (25 คะแนน)
ของวิชาใดวิชาหนึ่งในจ านวน 6 วิชา (มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด) จากวิชาดังต่อไปนี้  
  (1) วิชาคณิตศาสตร์ 1   
  (2) วิชาคณิตศาสตร์ 2  
  (3) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  (4) วิชาฟิสิกส์   
  (5) วิชาเคมี 
  (6) วิชาชีววิทยา 
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  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา
สามัญของผูส้มคัร จาก ทปอ. โดยตรง เพื่อน ามาประมวลผลการคดัเลือก ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนดังกล่าวข้างต้น
มายังมหาวิทยาลัยอีก   
  ศึกษารายละเอยีดการสมคัรสอบวชิาความถนดัทัว่ไป (GAT) และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่จัด
สอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com 

6.3 สอบสัมภาษณ์   
 

หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจพบวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัรฯ 
 ถอืวา่ผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัไิมม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การพจิารณาและการตดัสินผลคดัเลอืก ใหค้ณะกรรมการด าเนนิงานคดัเลอืก/คณะ/สถาบนั/มหาวทิยาลยั  
เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 
 

7. เงือ่นไขการสมคัร     
                  7.1  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศจะต้องไม่เป็นผู้ที่
สมัครในโครงการ ต่อไปดังนี ้   

 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 

 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

 โครงการรับนักเรยีนผู้มคีวามสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.) 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

 โครงการรับนักเรยีนพลเมืองจิตอาสา 

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

 โครงการโควตาพื้นท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 7.2  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา  เท่านั้น   

 7.3  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ของโครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
 7.4  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  หากมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ                   
ไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

8. ขอ้ก าหนดส าหรบัผูส้มคัร   
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University 
Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธ์ิและสละสิทธ์ิจะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่ง
จดหมายขอสละสิทธิ ์ไม่นับเป็นการสละสิทธ์ิในระบบการคัดเลือกกลาง 
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9. การรบัสมคัร   

 เมื่อผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS 65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูล

พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบไดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาและไดตรวจสอบ

สถานะของตนเองที่ไดดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่ตองการแลว ใหดําเนินการตาม

ระบบรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้ 

 การสมัคร  

x วนัที่ 12 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th   

- เปดระบบรับสมัคร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565   เวลา 09.00  น. 

- ปดระบบรับสมัคร  วันท่ี 31 มีนาคม 2565   เวลา 23.59  น. 

x วนัที ่12 กมุภาพนัธ - 1 เมษายน 2565  ชําระเงินผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ตามเวลาทําการของธนาคาร  

x วันที่ 13 กุมภาพันธ – 3 เมษายน 2565  ทักทวงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง) โดยยื่น    

คํารองออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th    

*** ตรวจสอบจาํนวนผูสมคัรของแตละคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา ไดที ่www.tuadmissions.in.th *** 

 ขั้นตอนการรับสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวยตนเอง อยางละเอียด 

เพื่อประโยชนของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปนการรับสมัคร

เปนเพียงข้ันตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขาใชระบบรบัสมคัร 

ผูสมัคร Login เขาใชระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ตองการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” 

และ/หรืออัปโหลดไฟลเอกสารการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร 

(1) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตองขอใหผูสมัครดําเนินการ

แกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ หรือกอนนําไปชําระเงิน    

คาสมัคร 

 (2) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตไปยื่นชําระเงินคาสมัคร

ผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กําหนด      

โดยชําระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พรอมคาธรรมเนียมธนาคาร  หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการ

ชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามวันท่ีที่กําหนด จะถือวา

การกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ต เปนโมฆะ 

(3) ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผูสมัคร บันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะออก

หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินคาสมัคร

เรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จการชําระเงินถูกตองตามใบแจงการชําระเงินจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ           

(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมคัรใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินใหเรียบรอยและเก็บไวเปนหลักฐาน 

เพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  

 

 



12 

 

 หมายเหต ุ: 

 1) กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะขอมูล

การสมัครในระบบถูกยกเลกิไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก ไปแลวมาประมวลผลหรือ

จัดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอยวาเปนฉบับท่ีถูกตองและ

ไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว  

 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงินคาสมัครแลว    

1 วัน ที่  www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและยื่นคํารองออนไลนได ที่ 

www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน ระหวางวันที่  

13 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ท้ังสิ้น สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร  

 3) ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตัว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด  ใหกรอกคํารอง

ออนไลนผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถาม

เพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร 

10. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา 

  คาสมัคร  คนละ  200  บาท  (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร)   

11.  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษาให เปนไปตามการบริ หารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี            

แหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS 

ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผูสมัครสามารถทํา

การเปลี่ยนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทานั้น จนถึงเวลาปดระบบการใหยืนยันสิทธ์ิ (นับรวมจํานวนครั้งท่ีกด “ยืนยันสิทธ์ิ” ไดสูงสุด 

3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเปนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่

กําหนดจะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใชสิทธิ์

เขาศึกษาภายหลังจากชวงเวลาที่กําหนดไมได 

12.  การขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา 

 12.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

   (1) ตองเปนผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

     (2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา 

             ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

   (3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

        ปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลงัวาผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาคนใดมคีณุสมบตัไิมครบถวนตามทีม่หาวิทยาลัย

กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอนการชาํระเงนิ  

ในกรณทีีช่าํระเงนิซ้าํหรอืนาํใบทีย่กเลกิการสมคัรไปชาํระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมคนืคาสมคัรใหไมวากรณใีดทัง้สิน้ 
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 12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ท่ี www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด 

สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา  โทรศัพท 025644440-79   

ตอ 1603-1609 เเละ 1626 

13.  ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

13.1 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชในการ

ประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑ           

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนท่ี 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)  

13.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 

GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรยีนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือไดรับการยกเวน

การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชาดานทักษะการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ 

https://tu.ac.th/academictu) 

13.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงค

จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

14.  หลักสูตรและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี     

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ 

 

                                            ประกาศ   ณ   วันท่ี          พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

    

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (รองศาสตราจารย ดร. พิภพ  อุดร) 

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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ปฏทินิการคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตร ี

โครงการสงเสรมินกัเรยีนเรยีนดภีาคกลาง 

ประจาํปการศกึษา 2565 

รอบที่ 2 โควตา (Quota) 

 

กจิกรรม วนั  เดอืน  ป สถานที ่

ผูสมคัรลงทะเบยีนใชงานระบบ TCAS 65 ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เปนตนไป student.mytcas.com 

รบัสมคัรผานระบบออนไลนทางอนิเตอรเนต็ เทานัน้ 

 

วนัที ่12 กมุภาพนัธ - 31 มนีาคม 2565  

x  เปดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

x  ปดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th 

 

ชาํระเงนิคาสมคัร  

Smart Bill Payment 

หรือเคานเตอร ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

วนัที ่12 กมุภาพนัธ - 1 เมษายน 2565   

(ปดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคาร) 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด  

(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

 

ผูสมคัรทกัทวงสถานะการสมคัรในระบบกรณไีมถกูตอง   

ยืน่คาํรองขอตรวจสอบสทิธิ ์

วนัที ่13 กมุภาพนัธ - 3 เมษายน 2565   www.tuadmissions.in.th 

ระบบคํารองออนไลน 

ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิส์อบสมัภาษณ วนัที ่27 เมษายน 2565 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ  วนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ

จะแจงใหทราบ พรอมการ

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ 

ประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลอืก  

 

วนัที ่4 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com และ 

www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขาศกึษาผานระบบเคลยีรงิเฮาส  

(Clearing house) ของ ทปอ. 

วนัที ่4-5 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา 

(ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขาศกึษา) 

วนัที ่11 พฤษภาคม 2565 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศกึษาใหม 

x การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศ 

x การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

x การจดทะเบียน 

x การตรวจรางกายนักศึกษาใหม 

จะแจงใหทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th  

 

เปดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2565 

(จะแจงใหทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร     

  




