
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ฉบับท่ี ๑ 

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

โดยทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เหน็สมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ในคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดงัต่อไปนี ้ 

๑. นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรยีนเพื่อเข้าศกึษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. การรบัเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเข้าร่วมกับการรบัตรงร่วมกัน โดย

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 

๓. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท                                                                                                                                                                                                                                 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วนัที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

                          
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรตัน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏบิัติการแทนอธิการบดี 
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เนื่องจากมีความล่าช้าของประกาศ 

การรับสมัครฯ ฉบับที่ 1  

กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้สมัครสอบวิชาเฉพาะ

กับ กสพท. ขอให้ติดตามประกาศฉบับต่อไป

อย่างใกล้ชิด 



หน้า ๓ จาก ๙ 

นโยบายการรับเข้าและคดัเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

และหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการผลิตบัณฑิตแพทย์และคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์จึงได้

ประกาศนโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. คณะมีนโยบายรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตรและโครงการผลิตแพทย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและความ

ต้องการด้านสุขภาพของสังคม ตลอดจนปัญหาสุขภาพในระดับนานาชาติ 

๒. การสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษาต้องใช้กระบวนการที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถทาง

วิชาการและคุณสมบัติด้านอ่ืน เช่น ปัจจัยด้านกาย จิต สังคมของนักเรียนด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามี

ความพร้อมในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมากที่สุด  

๓. ให้โอกาสและความเป็นธรรมในการคัดเลือกเข้าศึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

๔. คณะก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักส าคัญ ๓ ข้อ คือไม่ให้เกิด

อันตรายต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ 

คณะจะพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนที่เป็นผู้พิการให้เข้าศึกษาและให้การสนับสนุนระหว่างศึกษาตาม

ศักยภาพของผู้เรียนซ่ึงได้ส าแดงความพิการไว้ก่อนการอนุมัติให้เข้าศึกษา 

๕. จ านวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของหลักสูตร เป็นไปตามท่ีแพทยสภาได้

อนุมัติ 

๖. การรับเข้าและคัดเลือกด าเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนหลายฝ่ายและมีอ านาจใน

การด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

๗. คณะยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบอุทธรณ์ในการรับเข้าและ

สอบคัดเลือก 

๘. คณะจะทบทวนนโยบายการรับเข้าศึกษา จ านวนรับ และกระบวนการสอบคัดเลือกเป็น

ระยะ และคณะมีกระบวนการรับฟังและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิต

แพทย์ 

 

       .................................. 
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การรับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

โดยเข้าร่วมกับการรบัตรงร่วมกันโดยกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 

 

1. รายละเอียดโครงการ 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โครงการปกติ ศึกษาทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

2. จ านวนรับ  65  คน 

3. คุณสมบัติ เง่ือนไข ขั้นตอนการคัดเลือก และการตัดสินผล  

ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ) ซ่ึงได้เขา้ร่วมการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission 

System: TCAS) ปีการศกึษา 256๒ ซ่ึงรบัในรอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน โดย ทปอ. จะเป็น

หน่วยกลางในการรบัสมัครผ่านทางเว็บไซด์ ของ ทปอ. ให้ติดตามการสมัครสอบวิชาเฉพาะ

และรายละเอียดอ่ืนๆ ได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th 

 

.................................. 
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โครงการผลติแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือจัดให้มีโครงการผลิต

แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นมานั้น ขณะนี้โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาว

ชนบทอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล หากได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จักได้ประกาศรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน

ประกาศฉบับต่อไป ทั้งนี้ขอประกาศข้อมูลที่ส าคัญส าหรับโครงการนี้ ดังนี้   

๑. หลักสูตรท่ีจะเปิดรับสมัคร ได้แก่  หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

๒. จ านวนท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษา ไม่เกิน ๑๐๕ คน  โดย 

๒.๑ ชั้นปทีี่ ๑-๓ ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

๒.๒ ชั้นปทีี่ ๔-๖ (คลินิก) ศึกษาที ่ 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี                               จ านวน ๓๐ คน    

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สุราษฎรธ์าน ี                       จ านวน ๓๐ คน 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์               จ านวน ๑๕ คน 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.พุทธโสธร                            จ านวน ๓๐ คน 

๓. คุณสมบตัิของผูส้มัครเข้าศึกษา 

 ผู้มี สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ได้แก่  คุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติเฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

และคุณสมบัติอ่ืนในการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

  ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๖๑และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะ

แพทยศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดที่ http://web.reg.tu.ac.th  

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้า

ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมโดยยึดหลักการส าคัญ ๓ ข้อ คือ  ๑. ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้ป่วย  ๒. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ศึกษาแพทย์เอง  และ ๓. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ

ก าร  ศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  แล ะก ารป ระกอบ วิ ชา ชีพ เวชก รรม  คณ ะแพท ยศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้  

  

http://web.reg.tu.ac.th/
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 ๓.๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฎิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้

หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

 ๓.๒.๒ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๒.๒.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน 

เช่น  โรคจิต  (psychotic disorders)  โรคอารมณ์ ผิดปกติ  (mood disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ 

(personality disorders)  ชนิด  antisocial personality disorders หรือ  borderline personality disorders  

รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

๓.๒.๒.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๓ เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๔ มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๕ มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉล่ียที่ความถี่ 

๕๐๐-๒๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด  (speech 

discrimination score) น้อยกว่า   ร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้

ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

๓.๒.๒.๖ มีความผิดปกติในการเห็นภาพและคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็น

ว่าเป็อุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็น

ในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 

๓.๒.๒.๗ โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจ

ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณบดี

คณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได้ 

คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิน ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะแพทยศาสตร์ถือ

เป็นที่ส้ินสุด 
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ในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้วปรากฏว่าผลการตรวจผิดปกติในกรณีของการเห็นภาพ  

การได้ยิน และจิตเวชให้ผู้สมัครมาตรวจซ้ าเพ่ือยืนยันโดยคณะกรรมการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท 

  ๓.๓.๑ มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓.๓.2 ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้อง

มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมี

ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีเอกสารยืนยันการ

โยกย้าย) 

๓.๓.๓ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ต้องศึกษาใน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตพื้นที่ของแต่ละศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเท่านั้น 

ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่ 

  ๓.๓.๔ เขตพื้นที่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ 

- ภาคกลาง พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี  

                  จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี  

- ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง  

- ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง  

- ภาคตะวันออก พื้นทีศู่นย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.พุทธโสธร  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี 

         ๓.๓.๕ รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น หรือจากศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียน) 

   ๓.๓.๖ มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑ หรือ ปพ.

๑)  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา                    

 ๓.๓.๗ ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑: มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.๔ - ม.๖ ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม

ทางวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า  ๒๒ หน่วยกิต 
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทาง

คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพ่ิมเติมภาษาต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

 ๓.๓.๘ ไม่มีประวัติความประพฤตทิี่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ 

                    ๓.๓.๙ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ๓.๓.๑๐ เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพร้อมในการศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๓.๓.๑๑ เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการ

ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

4. ระยะเวลาในการรับสมัคร  

 อยู่ในช่วงเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university 

Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 256๒ รอบท่ี 2 โควตาพื้นท่ี โดยจะรับสมัครกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในช่วงระหว่าง ๔-๒3 กุมภาพันธ์ 256๒ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ 

http://web.reg.tu.ac.th 

๕. เกณฑ์การคัดเลือก 

 ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน ๒ ขั้นตอนโดยสมบูรณ์ ได้แก่ 

 ๕.๑ การประเมินขั้นตอนท่ี ๑ สอบข้อเขียน 

 ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท โดยจะจัดสอบในวนัที ่ ๙ มนีาคม 256๒ 

(ติดตามการสมัครสอบวิชาเฉพาะและรายละเอียดอ่ืนๆได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th) และเข้าสอบ

วิชาสามัญ กับ สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด (ติดตามข้อมูลที ่ http: / /bet.obec.go.th) 

ส าหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมนิขั้นตอนท่ี 1 เป็นดังนี้ 

วิชาสามัญ  70% 

จัดสอบโดย สทศ. 

 

วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40 % 

คณิตศาสตร ์1 20 % 

ภาษาอังกฤษ  20 % 

ภาษาไทย  10 % 

สังคมศึกษา  10 % 

วิชาเฉพาะ 30% 

จัดสอบโดย กสพท 
ใช้คะแนนท่ีสอบ ในวันท่ี ๙ มีนาคม 256๒ เท่านั้น 

http://web.reg.tu.ac.th/
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 ๕.๒ การประเมินขั้นตอนท่ี ๒ 

 ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขั้นตอนที่ ๑ และได้รับการประกาศช่ือให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

ประเมินขั้นตอนที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินทุกประเภท ได้แก่ 

  ๕.๒.๑ ทดสอบทางจิตวิทยา  

  ๕.๒.2 ตรวจร่างกายและสุขภาพ 

  ๕.๒.3 สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต 

        ๕.๒.4 อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯก าหนด 

๖.  ก าหนดการ วิธีการ ขั้นตอนการรับสมัคร และเกณฑ์การตัดสิน  

       ใหต้ิดตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที ่              

                http://web.reg.tu.ac.th 
 

......................................................... 


