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สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ 

คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)  

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏบิัต ิ
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศผล 
ข้อเขียน/
ปฏิบตั ิ

วันสอบ 
สัมภาษณ ์

วัน 
ประกาศ

ผล 

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

           

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ศูนย์ลําปาง) 

60 
 
 
 

20 
 
 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนประจํา
จังหวัดจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
เน้นสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
โดยผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน 
2. มีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (ภาค 1) รวม  
5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 
3. ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 
GAT และหรือผลการทดสอบวิชาชีพหรือ
วิชาการ PAT ดังนี้ 
- GAT (รหัส 85) ค่าน้ําหนัก 30 % 
- PAT 1 (รหัส 71) ค่าน้ําหนัก 40% 
- PAT 2 (รหัส 72) ค่าน้ําหนัก 30% 
 
 
 
 
 

1. ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 
GAT และหรือผลการ 
ทดสอบวิชาชีพหรือวิชาการ PAT ดังนี้ 
- GAT (รหัส 85) ค่าน้ําหนัก 30 % 
- PAT 1 (รหัส 71) ค่าน้ําหนัก 40% 
  PAT 2 (รหัส 72) ค่าน้ําหนัก 30% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 - � - -  18  
เมษายน 
2561 

23  
เมษายน 
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www.sci.tu.ac.th 
งานวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  
โทร. 02-564-4440-59 
ต่อ 2020, 2045 



ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560)              ร อ บ ที่  2  โ ค ว ต า พื้ น ที่  |  2  
 

คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)  

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏบิัต ิ
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศผล 
ข้อเขียน/
ปฏิบตั ิ

วันสอบ 
สัมภาษณ ์

วัน 
ประกาศ

ผล 

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

คณะสาธารณสุขศาสตร์            
ศูนย์ลําปาง            
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

40 10 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญหรือ
เทียบเท่าที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เท่านั้น และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค1)รวม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 2.75  
2. มีคะแนนสอบ GAT (รหัส 85), PAT  
(รหัส 72) คะแนนทดสอบกลาง สทศ. O-NET 
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคม
รังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
4. สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
4.1 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรอง
แพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวัน
สอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้าน
สายตา ดังนี้ 

4.1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
4.1.2 ไม่มีความผิดปกติของการเห็น

ภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. คะแนนสอบ GAT (รหัส 85)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 20  

2. คะแนนสอบ PAT (รหัส 72)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 30 

3. คะแนนทดสอบกลาง สทศ. 
O-NET ค่าน้ําหนักร้อยละ 30 

4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ค่าน้ําหนักร้อยละ 20 
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ศูนย์ลําปาง :  
งานการนักศึกษา 
054-268 701-8 ต่อ 
5601 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

40 10      

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยชุมชน)  

40 10        
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คณะ / สาขาวิชา 
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)  

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 

จน.รับ 
(คน) 

คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

สอบข้อเขียน/ปฏบิัต ิ
(สัปดาห์ที่ 3, 5, 6) 

วัน 
ประกาศผล 
ข้อเขียน/
ปฏิบตั ิ

วันสอบ 
สัมภาษณ ์

วัน 
ประกาศ

ผล 

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 

มี ไม่มี 
วันสอบ 
ข้อเขียน
/ปฏบิัต ิ

1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดย
ใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสอง
ข้าง  

2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อ
ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

4.1.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น 
สามมิติได้ 
4.2 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้   
5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน
ของ 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย 
น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลําพูน 
เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กําแพงเพชร 
สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี 

 


