ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือ่ ง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
-----------------------------ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้มีการรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการส่งเสริม
นักเรียนเรียนดีภาคกลาง เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขยายพื้นที่การรับนักศึกษา จากเดิม เริ่มนาร่องเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 3 โรงเรียน โดยขยายพื้นที่รับนักศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี
ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น
หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คณะทีร่ บั สมัคร และจานวนรับเข้าศึกษา รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 80 คน ดังนี้
รหัส
10050201901001A

คณะ/สาขาวิชา
คณะนิตศิ าสตร์

จานวนรับ
4

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10050202610501A

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2

10050202610801A

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

3

คณะรัฐศาสตร์
10050203903201A

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

1

10050203903201A

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

1

10050203903201A

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

1

10050204611101A

คณะเศรษฐศาสตร์

3

10050205903701A

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3

2
รหัส

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
10050206901201A สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
10050206113101A สาขาวิชาจิตวิทยา
10050206901401A สาขาวิชาประวัติศาสตร์
10050206901501A สาขาวิชาปรัชญา
10050206900101A สาขาวิชาภาษาศาสตร์
10050206902501A สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6

10050206902401A สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
10050206901901A สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
10050206901801A สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
10050206902402A สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
10050206902403A สาขาวิชาภาษารัสเซีย
10050206902502A
10050206902001A

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย

10050206220101A สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
10050206902404A สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
10050207903801A

คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน

2

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10050208903501A

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10050209210201A
10050209213301A
10050209210301A
10050209213101A
10050209211901A
10050209500401A
10050209210401A
10050209211001A
10050209210302A
10050209211201A
10050209212701A
10050209211801A
10050209212801A
10050209212702A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

1

8

3
รหัส

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
10050210301601A

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

10050210303501A

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10050210302101A

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

10050210300601A

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

10050210300701A

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10050210300501A

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

คณะแพทยศาสตร์
10050211100101A

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

1

คณะสหเวชศาสตร์
10050212111301A

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1

10050214111701A

คณะพยาบาลศาสตร์

1

คณะศิลปกรรมศาสตร์
10050215800401A

สาขาวิชาการละคอน

10050215800101A

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ

10050215800101A

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น

1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
10050216900401B

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

3

คณะสาธารณสุขศาสตร์
10050217112701A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10050217112702A

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

10050217112501A

สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม

10050218130101A

คณะเภสัชศาสตร์

1

10050219903601A

คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์

1

2

4
รหัส

10050222300601E
10050222300701E
10050222302101E
10050222301601E
10050222303501E
10050222300501E
10050222302601E
10050222212201E
10050222210201E
10050123904001B
10050123610301E
10050123220101B
10050124903601B
10050127902801E
10050127902601E

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา

10050228900301E

สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
(โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
10050229111501E สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
10050229110501E หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์
10050230903601B สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

1

1
3

2

1
1
1
รวม

หมายเหตุ :

20

80

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากาหนดเท่านั้น
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชา
ที่ตอ้ งการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของสาขาวิชานั้น
วิทยาลัยพัฒ นศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2564 เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม

5
3. คุณสมบัตทิ วั่ ไปและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร
3.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ซึ่ ง จะเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการ ศึ ก ษาใด ต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงการ
4.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในพื้นที่ ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี จั งหวั ด สระบุ รี จั ง หวั ด นครนายก จั งหวั ด สิ งห์ บุ รี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
4.2 มี ผ ลการเรี ย นคะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 (ภาค 1)
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
5.2 มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผูส้ มัครรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ
ถือว่าผูน้ นั้ ขาดคุณสมบัตไิ ม่มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
เป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
 คณะรัฐศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 – ม.6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่า 2.50
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่ มเติม รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ
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 คณะแพทยศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่ อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
(ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค
หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality Disorders รวมถึ ง
ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการ อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.6 มี ค วามผิ ด ปกติ ในการได้ ยิ น ทั้ งสองข้ า ง โดยมี ร ะดั บ การได้ ยิ น เฉลี่ ย ที่ ค วามถี่ 500-2,000 เฮิ รตซ์
สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
2.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ต้ องเรีย นรายวิชาพื้ น ฐานและรายวิชาเพิ่ ม เติ ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสาหรับ
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
 คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1. ผู้สมัครเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิ การและไม่มีอาการตาบอดสีขั้นรุนแรงจนเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
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 คณะพยาบาลศาสตร์
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ
2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตั ิการ
3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนาฟิลม์ เอกซเรย์มา)
4) ตรวจตาบอดสี
5) ตรวจการมองเห็น (VA)
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาล
ของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ และ วิชาเอกแฟชั่น ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี
ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาล
ของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ผู้ สมัค รต้องเป็ น ผู้กาลังศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามั ญ กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิชาวิ ท ยาศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี
ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ
โรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. ผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2) ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้อง
ไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
2.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
4. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
 คณะเภสัชศาสตร์
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดย
ต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้นรุนแรงอัน อาจเป็น อันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้ อื่น เช่น โรคจิต (psychosis
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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2.3 เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ หรือ ภาวะอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา ที่ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ ป่ วย และ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.5 มีความพิการของมือ ที่ไม่สามารถหยิบจับและควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้
 วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขาวิชานวัต กรรมการบริก าร (หลัก สูต รนานาชาติ) ผู้สมัครในสาขาวิชานี้ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL (PBT/ITP)
ไมต่ากว่า 500 คะแนน
หรือ
()ZX()(PBT/ITP)
TOEFL (CBT)
ไมต่ากว่า 173 คะแนน
หรือ
TOEFL (IBT)
ไมต่ากว่า 61 คะแนน
หรือ
IELTS
ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไมต่ากวา 6.0
หรือ
TU-GET
ไมต่ากว่า 500 คะแนน
หรือ
TU-GET (CBT)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
(ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจาชาติ ไม่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
1) IELTS (Academic) = 6.0
2) TOEFL (IBT = 61, ITP/PBT = 500, CBT 173)
3) TU-GET (PBT = 500, CBT = 61)
4) New SAT (Evidence-Based Reading and Writing = 400)
5) GSAT (Reading, Writing, and Language = 400)
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A ประกอบด้วย
1.1 ประวัติการศึกษา (Educational Experience)
1.2 กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน (Extra Activities in High School)
1.3 ไปศึกษากับโครงการแลกเปลีย่ น (ถ้ามี) (Exchange Program, if any)
1.4 ภาพถ่ายร่วมกิจกรรมประกอบการเขียน Portfolio
1.5 บทแนะนาตัว Statement of Purpose ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และ
ประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ Times New Roman 12
2. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

TOEFL

IELTS

ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน

(Internet-based)

หรือ

ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน

(Computer-based)

หรือ

ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน

(Paper-based)

หรือ

ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน

(TOEFL ITP)

หรือ

ผลคะแนนเฉลีย่ รวม ไม่ตา่ กว่า 6.0

หรือ

TU-GET
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เกิ น 2 ปี นั บจากวั นที่ สอบ ถึ ง วั นที่ ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา (ยกเว้ นผู้ เข้ าศึ กษาชาวต่ างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ)
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หากผู้สมัครมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS เฉลี่ยรวม 6.0 และแต่ละทักษะต้องไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ มีผลคะแนน TOEFL
ระหว่าง 80–120 (เฉพาะ Internet-based) หรือ TU-GET CBT ผลคะแนนระหว่าง 80-120 หรือ TU-GET PBT ผลคะแนนระหว่าง
550-1,000 จะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณายกเว้นการจดทะเบียนรายวิชา TU 105 Communication Skills In English
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งเป็นไฟล์ pdf ทาง email : sgs.admission@sgs.tu.ac.th และนามาในวันสอบสัมภาษณ์พร้อม
เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รบั รางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี)
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์ต้ องเรียนรายวิ ชาพื้ นฐานและรายวิชาเพิ่ มเติ ม รวมกั นไม่ น้ อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต และจะส าเร็จการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษา
ตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกาลังศึกษาและจะ
สาเร็จการศึกษาในปี การศึ กษานี้ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศที่ ได้ รับการเที ยบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
2. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตร
ทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5. มี คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ การรับเข้ าหลักสู ตรนานาชาติ ที่ มหาวิทยาลั ยกาหนดโดยมี ผลการสอบอย่ างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 5.2 IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ
5.3 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 5.4 O-NET ≥ 69
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ
O-NET ≥ 45 และมีผลการเรียนเฉลี่ย รวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และจะสาเร็จ
การศึ กษาชั้นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในปี การศึ กษานี้ ตามหลั กสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็ นผู้ ส าเร็จการศึ กษาจากโรงเรียน
นานาชาติ หรือกาลังศึกษาและจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
3. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตร
ทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
4. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6. เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
6.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 6.2 IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ
6.3 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 6.4 O-NET ≥ 69
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ
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O-NET ≥ 45 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณา
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้น ไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมี เงื่อนไข คื อ
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิชา CMN 121 Fundamentals of Chinese 2
อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
7. เงือ่ นไขการสมัคร
7.1 ผู้สมัครมีสทิ ธิ์สมัครได้เพียง 1 รอบ และ 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศจะต้อง
ไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการ ต่อไปดังนี้
 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
(ค่าย 2)
 โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
7.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น
7.3 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกาหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของ
โครงการ และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
7.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลั งพบว่ าผู้ ส มั ค รรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค รจะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ขาดคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ มี
สิทธิ์เข้าศึกษา
8. ข้อกาหนดสาหรับผูส้ มัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University
Central Admission System: TCAS) ปี ก ารศึ กษา 2564 สาหรับ ผู้ ส มัค ร ของที่ ป ระชุ ม อธิก ารบดี แห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ www.mytcas.com
ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
กาหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทาในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่ง
จดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
9. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือ ระบบ TCAS 64 ส าหรับ ผู้ส มัค ร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบ
สถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ให้ดาเนินการตาม
ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
9.1 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2564
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 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
9.2 ชาระเงินผ่านระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามเวลาทาการ
ของธนาคาร วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2564 ตามเวลาทาการของธนาคาร
9.3 ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้องโดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2564
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียด
เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัคร
เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขัน้ ตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ”
และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ หรือก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร
(2) ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงินค่าสมัครผ่าน
ระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กาหนด โดย
ชาระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระ
เงินค่าสมัครผ่านระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่า
การกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
(3) ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออก
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการชาระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการชาระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรด
ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง)
หมายเหตุ :
(1) กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูล
การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือ
จัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
(2) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th
ในกรณี สถานะการสมั ครไม่ ถู กต้ อง ผู้สมั ครสามารถทั กท้ วงและยื่ นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือหลักกฐานการชาระเงิน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79
ต่อ 1935-1937 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
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(3) ผู้ สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมู ลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคาร้อง
ออนไลน์ ผ่ านอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อ มแนบหลั ก ฐานส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน หรือ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937
*** ตรวจสอบจานวนผูส้ มัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ***
10. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าสมัคร คนละ 200 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)
11. การสอบสัมภาษณ์
 ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ student.mytcas.com และ
www.tuadmissions.in.th
12. การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
 การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษา ผ่ านระบบเคลี ย ริ งเฮาส์ (Clearing house) วั น ที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
ที่student.mytcas.com
 การประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าศึ กษา (ที่ ยื นยั นสิ ทธิ์ เข้ าศึ กษา) วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2564
ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้น ตอนการยืนยันสิท ธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริห ารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุม อธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS
ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทา
การเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด
3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่
กาหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์
เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้
13. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02 - 564-4440-79
ต่อ 1602-8
14. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกค น
จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้ง นาไปจัดทาระบบสาหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จใน
ศตวรรษที่ 21
15. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
15.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.
15.2 ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท่ า และหากปรากฏว่ า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
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15.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
16. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
กิจกรรม
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เท่านัน้

วัน เดือน ปี
วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2564
 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.
วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2564

สถานที่
www.tuadmissions.in.th

ชาระเงินค่าสมัคร
Smart Bill Payment
หรือเคาน์เตอร์ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
ผูส้ มัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถกู ต้อง ยืน่ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2564
คาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
(Clearing house) ของ ทปอ.

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
student.mytcas.com และ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com

ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
(ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

www.tuadmissions.in.th

ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม่
 การจัดระดับพื้นฐานความรูภ้ าษาต่างประเทศ
 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 การจดทะเบียน
 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2563
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.tuadmissions.in.th
ระบบคาร้องออนไลน์
www.tuadmissions.in.th

