
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี 

       รอบที ่3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปกีารศึกษา 2564 

(ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี รอบที ่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 พร้อมรายละเอียด             

การรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี ่ยนแปลงและเพิ ่มเติมรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที ่ 3 

Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงจ านวนรับ 

2. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 

3. เพิ่มเติมรายละเอียดการส่งเอกสารการคัดเลือกส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา           

                           โดยก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบออนไลน์ภายในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 

ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่               พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                                                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 1 ปีการศึกษา 2564

ล ำดับ คณะ หลักสูตร
จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

1 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 300 330

2 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง 70 80

3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต 145 163

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต 230 257

5 บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ 40 48

6 บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ 40 48

7 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง 40 40

8 ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ 40 40

9 ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 40 40

10 ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

95 95

11 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 180 201

12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 150 150

13 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง 85 95

14 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.จิตวิทยา 30 30

15 วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 15 24

16 ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ 20 20

17 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 20 25

18 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 10 12

19 ศศ.บ.ปรัชญา 20 25

20 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 35

21 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น 30 32

22 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น 15 16

23 ศศ.บ.ภาษาไทย 20 26

24 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส 20 24

25 ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส 8 12

26 ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน 10 16

27 ศศ.บ.ภาษารัสเซีย 15 18

28 ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 13 13

29 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 25 25

30 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ 25 25

31 ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 25 30

32 ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 30 38

33 ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

40 40

34 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 60 70

35 สม.บ.การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 60 70



ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 1 ปีการศึกษา 2564

ล ำดับ คณะ หลักสูตร
จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

36 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 40 46

37 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ

38 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

40 45

39 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ

40 วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 45

41 วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40 49

42 วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 35 42

43 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

40 47

44 วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ

45 วท.บ.เคมี 35 40

46 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 40

47 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 25 31

48 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 40 45

49 วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 

(โครงการพิเศษ)

15 20

50 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 25 37

51 วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 25 30

52 วท.บ.ฟิสิกส์ 25 34

53 วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 25 31

54 วท.บ.วัสดุศาสตร์ 25 30

55 วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 40 48

56 วท.บ.สถิติ 50 55

57 วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) 55 67

58 วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 40 45

59 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 45 51

60 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง 

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

4 36

61 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง 

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ



ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 1 ปีการศึกษา 2564

ล ำดับ คณะ หลักสูตร
จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 20 20

63 วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล 20 32

64 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 20 32

65 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 23

66 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 32

67 วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ 25 36

68 วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) 20 98

69 วศ.บ.(TEPE) และวศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (หลักสูตรนานาชาติ) 15 47

70 วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 20 25

71 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20 25

72 วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) 10 16

73 วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 20 25

74 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.กายภาพบ าบัด 35 35

75 วท.บ.เทคนิคการแพทย์ 20 25

76 วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 15 15

77 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 10 12

78 ศศ.บ.การจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 70 103

79 ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 50 66

80 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 30

81 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกส่ิงทอ

20 25

82 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟช่ัน

20 27

83 ศป.บ.การละคอน 35 35

84 ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ล าปาง 5 25

85 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)

15 28

86 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 25 31

87 อบ.ม.บ. (ออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง) (หลักสูตรนานาชาติ) (UDDI) 2 2

88 วท.บ.สถาปัตยกรรม 99 118

89 วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 36 42

90  สถาปัตยกรรมภายใน 39 39

91  ั ื ั ิ การผงเมองบณฑต 44 49

92 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 30 30

93 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 50

94 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม 35 35

95 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์ล าปาง 10 20

96 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์ล าปาง 15 24

97 วท.บ.อนามัยชุมชน ศูนย์ล าปาง 10 22



ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 1 ปีการศึกษา 2564

ล ำดับ คณะ หลักสูตร
จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

98 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 20

99 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25 30

100 วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 15

101 วิทยาลัยนวัตกรรม ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

70 80

102 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

20 27

103 วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ

10 17

104 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

10 15

105 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

15 20

106 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

4 21

107 ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 40 63

108 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง

กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

20 28

109 ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ล าปาง

กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

10 20

110 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM) 1 31

111 วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) 1 30

112 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอ๊ึงภากรณ์ ศศ.บ.การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 35 47

113 THAMMASATFRONTIERSCHOOL โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร

กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี1

30 30

114 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร

กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์รูปแบบท่ี2

30 30

4,046 4,950รวม



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่
1 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 28 28

2 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 18 18

3 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 8 8

4 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 8 8

5 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 8 8

6 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 33 38

7 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 9 14

8 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 4 9

9 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น 4 9

10 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 10 15

11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี  (ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต) 20 28

12 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต) 15 22

13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต 

(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)

15 23

14 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)

15 23

15 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45

16 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

17 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

18 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

19 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

20 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

21 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45

22 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

23 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

24 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

25 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

26 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

27 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 45 45

28 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

29 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

30 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

31 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

32 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

33 คณะเศรษฐศาสตร์ 60 60

34 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 80 80

35 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล าปาง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 30 35

36 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 40 40

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564

37 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 14

38 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 10

39 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

40 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

41 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

42 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

43 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

44 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

45 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

46 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 15

47 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส
48 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
49 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น
50 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน
51 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2  

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ
52 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี
53 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
54 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 12

55 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

56 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

57 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

58 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

59 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

60 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

61 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

62 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 10

63 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

64 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

65 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

66 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

67 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

68 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

69 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564

70 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

10 10

71 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 5 6

72 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

73 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

74 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

75 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

76 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

77 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

78 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 16

79 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

80 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

81 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

82 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

83 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

84 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

85 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

86 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 2 2

87 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

88 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

89 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

90 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

91 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

92 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

93 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

3 3

94 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 10 12

95 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

96 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

97 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

98 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

99 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

100 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

101 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564

102 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 6 6

103 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

104 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

105 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

106 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

107 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

108 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

109 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

110 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5 5

111 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 10 10

112 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 20 28

113 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

114 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

115 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

116 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

117 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

118 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

119 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

120 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 30 30

121 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

122 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

123 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

124 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

125 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

126 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

127 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564

128 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 40 45

129 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 40 45

130 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 120 135

131 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

132 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาญ่ีปุ่น

133 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

134 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

135 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 40 45

136 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 40 45

137 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

20 25

138 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)

139 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

20 25

140 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)

141 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 10

142 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 10

143 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 10

144 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 

(โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

10 15

145 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 

(โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)

146 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 10 15

147 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10

148 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 5 5

149 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 15

150 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 

(โครงการพิเศษ)

5 10

151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 10 15

152 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 10 15

153 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 10

154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5 10

155 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10 15

156 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 12 17

157 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 10 10

158 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 5 10

159 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 10 15

160 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 20
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161 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

1 6

162 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)

163 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 14

164 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 10 22

165 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 22

166 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 18

167 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 17

168 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 21

169 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) (โครงการพิเศษ) 20 25

170 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) (โครงการพิเศษ) 20 25

171 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) (V-TECH) 

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

5 11

172 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา ) (V-TECH)

(กลุ่มกศน.หรือปวช.หรือวุฒิต่างประเทศ)

173 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-En) (โครงการพิเศษ)

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

15 20

174 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-En) (โครงการพิเศษ)

(กลุ่มกศน.หรือปวช.หรือวุฒิต่างประเทศ)

175 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30 35

176 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 30 30

177 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 60 70

178 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 15 15

179 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 10 12

180 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์รูปแบบท่ี 1 30 41

181 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 50

182 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  (เอกส่ิงทอ) 7 12

183 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  (เอกแฟช่ัน) 7 14

184 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 5 25

185 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 6 12

186 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

3 3

187 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 6 15

188 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(โครงการพิเศษ)

6 11

189 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ) 6 11

190 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 6 11
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191 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 30 30

192 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 20

193 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 25 25

194 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15 25

195 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15 25

196 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15 27

197 คณะเภสัชศาสตร์ 60 60

198 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5 10

199 วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

20 25

200 วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

25 30

201 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์รังสิต)

10 15

202 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

25 30

203 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

25 30

204 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

205 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

206 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

207 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

208 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

209 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
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210 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

3 8

211 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

3 8

212 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
213 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
214 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
215 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
216 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
217 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)
218 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

25 30

219 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

3 8

220 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

7 12

221 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

222 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่น (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

223 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาจีน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

224 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

225 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาบาลี (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

226 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบภาษาเกาหลี (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง )

227 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

5 10

228 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

229 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

5 10



ล ำดับ คณะ/หลักสูตร จ ำนวนรับ 

เดิม

จ ำนวนรับ 

ใหม่

ข้อมูลการเพ่ิมจ านวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION 2 ปีการศึกษา 2564

230 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 6

231 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 6

232 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 35 47

233 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 35 35

234 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 20 20

235 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส

20 20

236 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

237 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น

238 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

239 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

240 โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 2 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

1,994 2,532รวม



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

10050201901001A คณะนิติศาสตร์ (1)  พิมพ์ (Print) ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือช่ือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศูนย์รังสิต 

นิติศาสตรบัณฑิต (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     โทร.02-696-5113

มธ.ศูนย์รังสิต (3) ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า Line ID งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต

หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ @626fdxoz

(4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 

(5)  แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th

10050401901001A คณะนิติศาสตร์ (1)  พิมพ์ (Print)ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือช่ือ คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

มธ.ศูนย์ล าปาง (3) ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โทร. : 054 -237981 ต่อ 5381, 5383

หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ โทรศัพท์มือถือ : 081-4387096

(4) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

(5)  แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

10050202610501A หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

10050202610801A หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

10050102610501A หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

10050102610801A หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ

คณะรัฐศาสตร์ 1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีกรอกข้อความชัดเจน polscitu.tcas@gmail.com งานปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

10050203903201A สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    และติดรูปเรียบร้อยพร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร ศูนย์รังสิต โทร 02-6965462

10050203903201A สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ WWW.facebook/PR.POLSCI.TU

10050203903201A สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

4. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 

   และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีมีช่ือ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน

   พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. กรณีท่ีเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียน ไปศึกษาต่างประเทศ น าใบรายงานผลคะแนน (Transcript) 

   พร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ถ้ามี)

7. รูปถ่าย 1 - 2 น้ิว จ านวน 1 รูป

Email : lawtuedu2021@gmail.com 

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานและส่งมาเพียง 1 ไฟล์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ (pdf.)

 และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของตนเอง

Email : tcaslampang@gmail.com 

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานและส่งมาเพียง 1 ไฟล์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ (pdf.)

 และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของตนเอง

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

1. ใบสมัครท่ีแสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม (GPA) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน

หมายเหตุ กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน

การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการด้วย

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน

ท้ังน้ี เอกสารฉบับจริงท้ังหมด ขอให้น ามาแสดงในช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันท่ี 9-20 ส.ค.64 

ตามสถานท่ี ดังน้ี

- หลักสูตร 4 ปี ท่ีงานบริการวิชาการฯ ช้ัน 4 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

- หลักสูตร 5 ปี ท่ีโครงการ IBMP ห้อง F-310 ตึกเอนกประสงค์ 2 (ริมน ้า) มธ.ท่าพระจันทร์

หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

https://forms.gle/AzM1qvAi2gMc7dL79 งานบริการวิชาการและการนักศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต

โทร 02-696-5730

Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการ

บัญชี มธ.https://www.facebook.com/tbsacademic



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050103903201D คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR) 

ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

1. ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานส าเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

จ านวน 1 ชุด

3. ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผู้สมัครข้อ 4 จ านวน 1 ชุด ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันรับสมัครสอบ**

**ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีโดนเล่ือนและ/หรือยกเลิกรอบสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะรอบก่อนวันท่ี 30 เมษายน 2564 

สามารถขอผ่อนผันการย่ืนคะแนนได้ภายในภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยให้ส่งหลักฐานการประกาศเล่ือนสอบจากศูนย์

สอบ และหลักฐานการช าระเงินในรอบสอบน้ันๆ แทนเอกสารในข้อ 3. หากไม่สามารถย่ืนคะแนนภาษาอังกฤษท่ี

ผ่านเกณฑ์ได้ภายในก าหนดจะถูกถอนช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา

https://www.birpolsci.com/content/19056/docume

nt-submission2021

โครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์     

โทร. 02 613 2304  เว็บไซต์ www.birpolsci.com

10050204611101A คณะเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สแกนเอกสาร ส่งมาท่ี email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th  

1. พิมพ์ (Print)ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือช่ือ

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา (รับรองส าเนาถูกต้อง)

  - ระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุผลการเรียนเฉล่ียสะสม 6 ภาคการศึกษา

หมายเหตุ: กรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาในต่างประเทศให้ย่ืน

เอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการด้วย

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

8. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) ท่ี https://forms.gle/4JZZ7PUVHeUcGsab8  

Email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

โทร 02 696 5680-2 , 082 7901453

E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โทร.02-696-5504

หรือ เพจ FB : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Email: swtcas2564@gmail.com10050205903701A คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน

4. ส าเนา ใบปพ.1 (ฉบับสมบูรณ์) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ https://socadmin.tu.ac.th/listform)

* ผู้สมัครต้องลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ยกเว้น ข้อ 6     

* เอกสารข้อ 1 - 6 ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF รวมเป็น 1 ไฟล์ ต้ังช่ือไฟล์ด้วย ช่ือ-สกุล



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050206113101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/LbLykpdP1afFKroG7 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206220101A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/FkYHpqU73hZWov9t9 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206900101A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

https://forms.gle/vc8VvQuUDJ1WDt5RA งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901201A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/6SuJBVhTQ5Fe5LDw5 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ล าปาง) 

10050405903701A 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน

4. ส าเนา ใบปพ.1 (ฉบับสมบูรณ์) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. แบบบันทึกข้อมูลคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ https://socadmin.tu.ac.th/listform)

* ผู้สมัครต้องลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ยกเว้น ข้อ 6     

* เอกสารข้อ 1 - 6 ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF รวมเป็น 1 ไฟล์ ต้ังช่ือไฟล์ด้วย ช่ือ-สกุล

Email: swtulp@gmail.com โทร.0-5423 7999 กด 4 

082-383 8861                                    

FB : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050206901401A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/PFWNBCR7HwonjGd4A งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/CRqPdRVHroGnZKXS6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901801A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/eKExDBp6mYwL9E4b7 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

(กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น)

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครท่ีแสดงข้อมูลอันดับการเลือก ท่ีเว็บไซต์  student.mytcas.com

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.3

7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) (หากมี)

8. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)     

* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

https://forms.gle/sT8QQMLZKDGFTxnL6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20 

เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ หรือ 

Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206901901A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

(กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น)

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบแสดงผลสอบ PAT ของทุกคร้ังท่ีเคยเข้าสอบ                  

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/jprZXULVsySkfhVy6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050206902001A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

https://forms.gle/1q9ZFmd37mDQgbXz9 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

(กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส)

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครท่ีแสดงข้อมูลอันดับการเลือก ท่ีเว็บไซต์  student.mytcas.com

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

https://forms.gle/zAhHiGZBSGLEPrvT6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  

เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ หรือ 

Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902401A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

(กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส)

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบแสดงผลสอบ PAT ของทุกคร้ังท่ีเคยเข้าสอบ                  

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/joToXKxVMa2inXKa7 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902402A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน                          

7. เอกสารแสดงการไปแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 9 เดือน (หากมี)

8. เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนน  เฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 (หากมี)

9. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีท้ัง 2 ข้าง    

* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

https://forms.gle/pM538pthiMGFUnkd9 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902403A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/kb2nPqL23x4japW76 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050206902404A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/yoZp1LNMjXwpFWGk9 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902501A คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/ffr1dJ832Pke6K7D8 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902502A คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

https://forms.gle/MS8DdoMSdmtpBfKs5 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/ 

หรือ Facebook 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

10050206902401B คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง Internet

2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา

4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา

5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)

 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารมาท่ี Email : 

russian_studies@arts.tu.ac.th โดยส่งเอกสารท้ังหมดเป็น

ไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงล าดับเอกสารตามข้อท่ี 1-5 ช่ือ

เร่ือง เอกสารผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบท่ี 3.1 - 3.2 ช่ือ

ไฟล์ ช่ือ - นามสกุล 

ของผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์     

โทร.02-696-5663-4 เว็บไซต์  www.russ.arts.tu.ac.th

10050106902801B คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการ

พิเศษ)

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกท่ีพิมพ์ทาง mytcas.com

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ส าเนาใบ ปพ.1  (ส่งท้ัง 2 หน้า เห็นข้อมูลชัดเจน) 

5. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

6. ส าเนาใบประกาศนียบัตร จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) หรือเทียบเท่า 

7. Portfolio (ถ้ามี)                                                       

 ** โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ **     

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารมาท่ี 

seastu.tcas@gmail.com โดยส่งเอกสารท้ังหมดเป็นไฟล์ 

PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงล าดับเอกสารตาม

ข้อท่ี 1-7 ช่ือเร่ือง เอกสารผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบท่ี 

3.1 - 3.2 ช่ือไฟล์ ช่ือ - นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก

ส านักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะ

ศิลปศาสตร์

โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 065-623-6678   

 (ในวันและเวลาราชการ) 

facebook/SEAS Thammasat   

http://seas.arts.tu.ac.th



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1. ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องสแกนเอกสาร โทร.02 696 5839, 02 696 5821

10050208903501A สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พิมพ์จากระบบ E-Score ส่งมาท่ี email : socanttu@gmail.com โทร.02 696 5835, 02 696 5814

10050208903501B สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) (ท่ีมีลายเซ็นของผู้อ านวยการ สทศ . และมี QR code) Page Facebook :

3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ท่ียังไม่หมดอายุผลคะแนน SOC ANT Academic TU

 (กรณีผ่านการคัดเลือก รอบท่ี 3 Admission 2)

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับ

ของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 ส่งท้ังหน้า - หลัง ให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

6. กรณีท่ีได้ศึกษาโครงการแลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ ขณะท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน

7. ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกจาก mytcas.com (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้ ท่ีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้

อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานด้วย)

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

4. ส าเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งท้ัง 2 หน้าและเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน) /

 หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

โดยขอให้จัดท าไฟล์เอกสารเป็นรูปแบบ PDF และ รวมเอกสารท้ังหมดเป็น 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2 MB  ต้ังช่ือไฟล์เป็น

 ช่ือ-นามสกุล(ภาษาไทย) โดยกรอกข้อมูลและ Upload ไฟล์เข้ามาท่ี https://forms.gle/kiL2c11C86MpBxSq9

Page Facebook : JCTU Academic Affairs 

โทร.0-2696-6267 หรือ 08-6312-7073

E-mail: jctu.academic@gmail.com

กรอกข้อมูลและ Upload ไฟล์เข้ามาท่ี 

https://forms.gle/kiL2c11C86MpBxSq9

10050207903801A คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ (Print) ผ่านระบบของ ทปอ. ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

10050209210201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 

10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร์ 3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน มือถือ 089-0000950

10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อีเมล tkanjana@staff.tu.ac.th

10050209210401A วท.บ.เคมี เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  

10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Science & Technology Thammasat 

10050209211002A วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร University Official บน Facebook

10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625

10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ มือถือ 092-6685625

10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน อีเมล lampang@sci.tu.ac.th

10050209212701A วท.บ.ฟิสิกส์ เวปไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ 

10050209212702A วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ Science Thammasat - Lampang

10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร์ บน Facebook

10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

10050209213301A วท.บ.สถิติ

10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

10050209210201B วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

10050209213301B วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ)

10050209210301B วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

10050209213302B วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

10050209210302B วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)

10050209211401B
วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป

เคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10050409210201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ล าปาง

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 

https://forms.gle/FfJZsaWivrmKXF7s9



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

10050210300501A วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9 โทร.02-5643001-9 ต่อ

10050210300601A วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 3. ส าเนาบัตรประชาชน https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9 3012,3013 และ 3024

10050210300701A วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9 เพจ facebook งานบริการการศึกษา 

10050210301601A วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5. รูปถ่าย ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 1 รูป https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

10050210302101A วศ.บ.วิศวกรรมโยธา https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9

10050210303501A วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ https://forms.gle/FVsuf3TFSdaE6vKK9

10050210301001B วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) https://forms.gle/TCvqqAtnbQnTy52VA โทร.02-5643001-9 ต่อ 3250

10050210301601B วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) https://forms.gle/TCvqqAtnbQnTy52VA www.tupine.engr.tu.ac.th

10050210302101B
วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

(โครงการพิเศษ)

https://forms.gle/TCvqqAtnbQnTy52VA

10050310302001A วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ https://forms.gle/TCvqqAtnbQnTy52VA

10050210300001E คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ)

โทรศัพท์ 0 2564 3001-9 ต่อ 3256                

หรือ 08 3618 3410

10050210300002E คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ.(TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ)

เว็บไซต์ : www.tep.engr.tu.ac.th                 

อีเมล : tep_admission@engr.tu.ac.th            

Facebook : Tep-Tepe คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

Line ID : @tse-thammasat

10050211110801A คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 1. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มธ . Email : meded_tu@hotmail.com  งานบริการการศึกษา

 2. ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

 3. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)  โทร. 0 0926 9675 

 4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1)  line id : meded tu

 5. ส าเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)

 6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะในกรณีท่ีช่ือ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

 7. ส าเนาทะเบียนบ้าน

10050212110101A คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร.02-9869213  ต่อ7232

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

10050212111301A คณะสหเวชศาสตร์  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                

4. ใบรับรองแพทย์ท่ีมีผลการตรวจประเมินภาวะตาบอดสี  (ต้องไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด

หรือตาบอดสีท้ังสองข้างตามเกณฑ์การทดสอบ Farnsworthd 15 hue test) จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ

โรงพยาบาลเอกชนเท่าน้ัน

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร.02-9869213  ต่อ7216

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

1. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    

2. ส าเนาบัตรประชาชน

จัดส่งไฟล์เอกสารทาง Google form ตาม URL : 

https://forms.gle/nBALqZeQMZHg5Skh8



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050212111901B คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร.02-9869213  ต่อ7694

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

10050212112001A คณะสหเวชศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                

4. Portfolio

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร.02-9869213  ต่อ7217

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

10050212902002B คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ)

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                

4. แฟ้มสะสมผลงาน

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร.02-9869213  ต่อ7299

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

10050212112001B คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ)

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน

3. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)    

4. แฟ้มสะสมผลงาน

https://forms.gle/dNse5tvM6NCMfn8g9 โทร 029869213 ต่อ 7299

เว็บไซต์ www.allied.tu.ac.th

10050214111701A คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1. ใบสมัคร (ประวัติ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และการเลือกล าดับในการสมัคร https://forms.gle/VyjhWYDW68rBKUhUA งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

จาก www.mytcas.com โทร.02-9869213  ต่อ 7323 ,7397

2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (พิมพ์แบบฟอร์มใน  www.nurse.tu.ac.th) Facebook :

3. ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) https://www.facebook.com/nursetu

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ

5. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) 

ท่ีสถาบันการศึกษาออกให้  (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ)  

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์ม พร้อมสแกนหลักฐานเป็นไฟล์ PDF 

หรือ ไฟล์ JPEG โดยอัฟโหลดไฟล์ ตามลิงค์ท่ีให้มา 

10050215800401A คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการละคอน

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )  จ านวน  1  ฉบับ

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนาเอกสารท่ีลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. ใบส าเนาคะแนน  GAT (พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.)

5. หลักฐานอ่ืนๆ *ถ้ามี (เช่นใบเปล่ียนช่ือ-สกุล)

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3.pdf คณะศิลปกรรมศาสตร์       

โทร 02-696-6249 มือถือ 097-247-9601 

(ตามวันและเวลาราชการ)

https://www.facebook.com/FineArtsTU

เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050215800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

(เอกส่ิงทอ)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) จ านวน  1  ฉบับ

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนาเอกสารท่ีลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. ใบส าเนาคะแนน  GAT (พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.)

5. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

6. หลักฐานอ่ืนๆ *ถ้ามี (เช่นใบเปล่ียนช่ือ-สกุล)

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3.pdf คณะศิลปกรรมศาสตร์       

โทร 02-696-6249 มือถือ 097-247-9601 

(ตามวันและเวลาราชการ)

https://www.facebook.com/FineArtsTU

เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th

10050215800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  

(เอกแฟช่ัน)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )  จ านวน  1  ฉบับ

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนาเอกสารท่ีลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. ใบส าเนาคะแนน  GAT (พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.)

5. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

6. หลักฐานอ่ืนๆ *ถ้ามี (เช่นใบเปล่ียนช่ือ-สกุล)

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3.pdf คณะศิลปกรรมศาสตร์       

โทร 02-696-6249 มือถือ 097-247-9601 

(ตามวันและเวลาราชการ)

https://www.facebook.com/FineArtsTU

เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th

10050415800101A คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )  จ านวน  1  ฉบับ

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนาเอกสารท่ีลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. ใบส าเนาคะแนน  GAT (พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.)

5. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

6. หลักฐานอ่ืนๆ *ถ้ามี (เช่นใบเปล่ียนช่ือ-สกุล)

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3.pdf คณะศิลปกรรมศาสตร์       

โทร 02-696-6249 มือถือ 097-247-9601 

(ตามวันและเวลาราชการ)

https://www.facebook.com/FineArtsTU

เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

10050216400501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

10050216400701B หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 

10050216900401B หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 

10050216400301B หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

10050216400502B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )

1. ใบสมัครผ่านเว็ปไซต์  student.mytcas.com

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา/ หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของผู้ผ่านการคัดเลือก (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง 

(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์  แพทย์ระบุ “ไม่พบภาวะตาบอดสี” ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก หรือ

โรงพยาบาลใกล้บ้าน  

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

8. กรอกรายละเอียด "แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อ TDS"  QR Code หรือ link

https://forms.gle/yULoBMqLqtMWahPQ7 

*ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงเอกสารตามล าดับข้างต้น เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน*

ส่งเอกสารท่ี  

อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th

 ภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 64

QR Code กรอกรายละเอียด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง     

โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 

ID Line official: @tdsofficial

เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th    

อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050216400201D คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) จ านวน  1  ฉบับ

3. ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีผ่านตามเกณฑ์ (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

จ านวน  1  ฉบับ

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) จ านวน  1  ฉบับ

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

จ านวน 1 ฉบับ

6. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ

7. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) จ านวน 1 ฉบับ

E-mail : dbtm@ap.tu.ac.th โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                

E-mail : dbtm@ap.tu.ac.th     

โทร 029869605 ต่อ 4026  เว็บไซต์  

http://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmissi

10050216400401E คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมลงลายมือช่ือ

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ท่ีมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ไม่ต ่ากว่า 2.5 

3. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล

uddi@ap.tu.ac.th โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง อีเมล uddi@ap.tu.ac.th หรือ เว็บไซต์:  

http://www.tds.tu.ac.th/programs-uddi/ หรือ 

Facebook Page: 

https://web.facebook.com/UDDIThammasat/



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050217112501A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์รังสิต)

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

phtu.edu@fph.tu.ac.th คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

10050217112701A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์รังสิต)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โทร.02-564-4440 ต่อ 7421

10050217112702A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์รังสิต)

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

www.fph.tu.ac.th 

10050417112701A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์ล าปาง) 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

edulampang@fph.tu.ac.th คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ล าปาง

10050417112702A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์ล าปาง) 

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

โทร.054-237-991 ต่อ 5601-2

10050417112703A คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์ล าปาง)

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

www.fph.tu.ac.th 

1. ให้ผู้สมัครส่งคลิปแนะน าตัว ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยตอบค าถามต่อไปน้ี 

    1.1 แนะน าตัว

    1.2 เพราะเหตุใดจึงมีความต้องการเรียนหลักสูตรน้ี

    1.3 ความคาดหวังหรือเป้าหมายในชีวิต

ต้ังช่ือไฟล์ดังน้ี "ช่ือ สกุล_ตัวย่อของสาขาท่ีเข้าศึกษา_รอบท่ี_ศูนย์การศึกษา" 

สาขาท่ีเข้าศึกษา ก าหนดตัวย่อสาขา ดังน้ี

OC - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / EN - อนามัยส่ิงแวดล้อม / IHP - การสร้างเสริมสุขภาพเชิง

นวัตกรรม / CMH - อนามัยชุมชน 

ตัวอย่างการต้ังช่ือไฟล์ ลดาภรณ์ สอนแก่ง_EN_3.1_รังสิต

2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS จากเว็บไซต์ของ ทปอ.  

3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของผู้สมัครท่ีมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ม .4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา

 ไม่ต ่ากว่า 2.75 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                               

หมายเหตุ ส าหรับคลิปแนะน าตัว และเอกสารหลักฐานต่างๆ ก าหนดให้ผู้สมัครส่งผ่านช่องทางการรับเอกสารออนไลน์

ของศูนย์การศึกษา ในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เท่าน้ัน

5. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลรัฐ หรือ

โรงพยาบาลเอกชน (ใช้แบบฟอร์มของสถานพยาบาลน้ันๆ ) โดยระบุว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ี

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

*เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาจาก

สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ใช้แบบฟอร์มของสถานพยาบาลน้ันๆ ) อีก 1 ฉบับ ท่ี

ระบุว่า ไม่มีความผิดปกติด้านตาบอดสีและการเห็นภาพ ตามค่าสายตาท่ีก าหนดไว้ คือ 1. หากสายตาไม่ปกติ เม่ือ

รักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต ่ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง หรือ 2. หากสายตาข้างดีต ่ากว่า 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไข

อย่างดีท่ีสุดแล้ว   

 หมายเหตุ ส าหรับใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดสายตา ทางคณะก าหนดให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบ

ออนไลน์ของคณะภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เท่าน้ัน



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050218130101A คณะเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

1.แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว และกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครครบถ้วน)  

ดาวน์โหลดท่ี https://pharm.tu.ac.th/

2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 64 Admission2 ปีการศึกษา 2564 

(พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.)                                                   

3.ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                  

4.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) 

ท่ีสถาบันการศึกษาออกให้ 

5.ส าเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  เฉพาะในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                         

7.ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                                

8. ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ ระบุว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ    ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่าน้ัน 

9. ใบรับรองแพทย์  แพทย์ระบุ “ไม่พบภาวะตาบอดสี” ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่าน้ัน 

* * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**

 E-mail : edu.pharm.tu@gmail.com    งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 4270-4271 

https://pharm.tu.ac.th/

10050219903601A 1.หลักฐานการสมัครรอบ TCAS64 รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2564 Email : tcas@lsed.tu.ac.th โทร.02-5644442 -71 ต่อ 6718

2..ส าเนาบัตรประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรประชาชน Email : tcas@lsed.tu.ac.th

3.หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี)

4.ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส่งเอกสารข้างต้นท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

10050222210001E วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ

จัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

10050222300001E วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมเคมีวิศวกรรม

อุตสาหการ และระบบโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

10050222300002E วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร           

Email: admission@siit.tu.ac.th    

Facebook: siittu 

หรือโทร 02-9869009 ต่อ 1002-1006

ในวันและเวลาราชการ 

(วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.)

ปิดท าการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

1. ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com    

2. ส าเนาผลการเรียน (Transcript) หรือหลักฐานการศึกษา     

3. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT-PAT ประจ าปีการศึกษา 2564

https://forms.gle/KZvnUQ1HCegxddJB6



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050224210303B วิทยาลัยสหวิทยาการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

1. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา

2. วุฒิการศึกษา พร้อมส าเนา

3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ-สกุล

Email : dsi@staff.tu.ac.th ห้อง 118 อาคาร SC3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร. 02-5644441-79 ต่อ 6811 

(เวลาราชการ: 08.30-16.30 น.) หรือ 

Data Science and Innovation 

บน Facebook 

(https://www.facebook.com/DSIatTU)

10050424903601A วิทยาลัยสหวิทยาการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารโดยจัดท าเป็น PDF ไฟล์ ดังน้ี 

1)  ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)  และติดรูปถ่ายชุดนักเรียน หรือ ชุดนักศึกษา 

ด้านมุมขวาบน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองถูกต้อง) 

3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองถูกต้อง) 

4) วุฒิการศึกษา ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ด้านหน้าและด้านหลัง ลงนามรับรองถูกต้อง

ทุกหน้า / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 

5) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน O-NET, GAT จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.)

6) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

ช่องทางส่งเอกสารออนไลน์ 

ของผู้ผ่านการคัดเลือก

ส่งท่ี  Email: Si.cistulp@gmail.com 

ภายในวันท่ี 1- 3 มิ.ย. 64

ติดต่อสอบถาม ช่องทางออนไลน์

1) โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 5338  

(เวลาท าการ 09.00-16.00 น.)

2) Line ID : @326cznha  (มี@น าหน้า) 

โปรดติดต่อเวลาท าการ 09.00-16.00 น.)

10050424903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)

1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 จากเว็บไซด์  student.mytcas.com

2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จการศึกษา 

(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5.ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน O-NET, GAT, PAT จานวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.)

6.ผลคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ 50 คะแนนข้ึนไป, TU-GET (Paper Based Testing) 460 คะแนนข้ึนไป, TU-GET 

(Computer Based Testing) 70 คะแนนข้ึนไป, TOEFL (Internet based Testing) 70 คะแนนข้ึนไป และ IELTS 

คะแนนรวม 4.5 คะแนนข้ึนไป เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

ใหม่ (ถ้ามี)

7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)

https://forms.gle/aKKemzQZrDDAy2G68  โทร.054-237-999 ต่อ 5337-8 

เว็บไซต์  https://ci.tu.ac.th/

 Email: ppe-lampang@outlook.com

 Facebook: 

https://www.facebook.com/PPELampang/

Line: PPE LAMPANG OFFICIAL 

https://lin.ee/oIUeVhS

10050124903601B วิทยาลัยสหวิทยาการ 1.ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 จากเว็บไซด์ studentmytcas.com คุณสายพิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2.ส าเนาใบ ปพ.1 หรือประกาศนียบัตรหรือหลักฐานวันท่ีส าเร็จการศึกษา 1 ชุด โทร.02-613-2842

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 3.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด shorturl.asia/jS6Y7 ลิงค์ส่งเอกสาร Admission 3.1 Email: ppethammasat@gmail.com

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด e-mail: ppe.admission@gmail.com

5.ส าเนาใบแสดงผลการสอบคะแนนวิชาสามัญและคะแนน O-NET, GAT, PAT shorturl.asia/ryi7b ลิงค์ส่งเอกสาร Admission 3.2 เว็บไซต์  https://ci.tu.ac.th/

จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.) https://www.facebook.com/PPEThaprachan

6.หลักฐานอ่ืนๆ (เช่นใบเปล่ียนช่ือ-สกุล) Line: PPETU_OFFICIAL 

7.หลักฐานการช าระเงิน



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050124903601E วิทยาลัยสหวิทยาการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 จากเว็บไซด์  student.mytcas.com

2. ส าเนาหลักฐานซ่ึงแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานส าเร็จการศึกษา

ท่ีระบุ วันส าเร็จการศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกการสอบคะแนน O-NET, GAT, PAT                          

4. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)                

6. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล

https://shorturl.at/svyM2 Tel.  02 613 2852                         

Fax. 02 623 5250 (5021)                 

e-mail : ppe.tu.international@gmail.com

facebook : 

https://www.facebook.com/ppeinterTU

10050123904001B วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

1. ใบสมัครท่ีปร้ินจากระบบสมัครออนไลน์

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

4. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (Admission 3.1 หรือ Admission 3.2)

5. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล

ช่องทางการรับเอกสาร : Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th 

(ส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.)

ข้อมูลท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแจ้งวิทยาลัย 

ทาง E-mail ประกอบด้วย

1. การต้ังช่ือหัวเร่ือง: หลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร 

BMCI รอบ Admission  ปี 2564

2. ข้อมูลท่ีแจ้งประกอบด้วย 

- ช่ือ-นามสกุล :……………………………………………………

- เลขท่ีประจ าตัวผู้สมัคร :………………………………………  

- รอบท่ีสมัคร: Admission 3.1 หรือ Admission 3.2

- เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้ :……………………………………….

- E-mail :………………………………………………………………

3. แนบไฟล์ PDF เอกสารหลักฐาน (รวมเป็นไฟล์เดียวกัน 

จ านวน 1 ไฟล์)

โทร. 02 623 5055-8 กด 1 / 088-112-6535 

(ดุสิตา) Email: dusita@citu.tu.ac.th

www.citu.tu.ac.th



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050123220101B วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูป

ทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ. ท่าพระจันทร์)

1. ใบสมัครท่ีปร้ินจากระบบสมัครออนไลน์

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

4. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (Admission 3.2)

5. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล

ช่องทางการรับเอกสาร : Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th 

(ส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564 เวลา16.00 น.)

ข้อมูลท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแจ้งวิทยาลัย 

ทาง E-mail ประกอบด้วย

1. การต้ังช่ือหัวเร่ือง: หลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร 

dX รอบ Admission ปี 2564

2. ข้อมูลท่ีแจ้งประกอบด้วย 

- ช่ือ-นามสกุล :……………………………………………………

- เลขท่ีประจ าตัวผู้สมัคร :………………………………………  

- เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้ :……………………………………….

- E-mail :………………………………………………………………

3. แนบไฟล์ PDF เอกสารหลักฐาน (รวมเป็นไฟล์เดียวกัน 

จ านวน 1 ไฟล์)

โทร.02 623 5055-8 กด 1 / 087-509-9655 

(ปัญฑารีย์) Email: pantaree@citu.tu.ac.th 

www.citu.tu.ac.th

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

- ระเบียนแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

- ประกาศนียบัตรรับรองการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.2)

- ผลคะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ

10050127902601E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

10050127902801E วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

มธ.ท่าพระจันทร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

โทร. 097-027-0157                         

www.admission.pbic.tu.ac.th                  

Email: admission@pbic.tu.ac.th

โทร. 097-027-0157                         

www.admission.pbic.tu.ac.th                  

Email: admission@pbic.tu.ac.th

1. ผู้สมัครท่ีเลือกสมัครเกณฑ์ท่ีใช้คะแนนPAT 7.4 (รหัส 80) = 20 % ค่าน ้าหนัก GAT = 30  %

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

 - ระเบียนแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

 - ประกาศนียบัตรรับรองการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)

 - ผลคะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ

 - ผลคะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

2. ผู้สมัครท่ีเลือกสมัครเกณฑ์ท่ีใช้ค่าน ้าหนัก GAT = 50 %

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

 - ระเบียนแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

 - ประกาศนียบัตรรับรองการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)

 - ผลคะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSezuIr-

rkK168W2tnqq6xoov8AKdWEdCHL

ZVi2Ca6M9LP0rYw/viewform



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050229111501E วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

(หลักสูตรนานาชาติ)

1.  ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2.  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission

 => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร => เลือกแบบฟอร์ม โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี 

ไปขอรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ 

และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค

 3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

 4.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

 5.  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า จ านวน 1 

ฉบับ (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )  

 6.  ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

Email : cicm.document6@gmail.com วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

โทร 02-564-4440 ต่อ 7595  

มือถือ 094-5531535 

เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th

10050229110501E วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

1.  ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบ TCAS 64 (เว็บไซต์ของ ทปอ.)

2.  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission

 => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร => เลือกแบบฟอร์ม โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี 

ไปขอรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ 

และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค

 3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )  

 4.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )

 5.  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสอบเทียบเท่า จ านวน 1 

ฉบับ (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

 6.  ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ) 

Email : cicm.document6@gmail.com วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  

โทร 02-564-4440 ต่อ 7595  

มือถือ 094-5531535 

เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th



รหัส หลักสูตร เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ/วิทยาลัย ช่องทางการรับเอกสารออนไลน์ ช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์

การส่งเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission 1 และ Admission 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ก าหนดการส่งเอกสารภายในวันท่ี 1-3 มิถุนายน 2564

10050230903601B วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

(โครงการพิเศษ)

1. ใบสมัคร TCAS รอบท่ี 3 จากเว็บไซด์  student.mytcas.com

2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

3. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ท่ียังไม่หมดอายุผลคะแนน 

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 หน้า-หลัง)

5. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับส าเนา (รับรองส าเนาถูกต้อง)  1 ชุด

6. ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ้ามี)

อีเมล

CD.PSDS@gmail.com

ระบุหัวเร่ืองเป็น ช่ือ - นามสกุลของผู้ผ่านการคัดเลือก

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

โทร 02-5644440 ต่อ 1044 หรือ 090-9725311

เว็บไซต์ www.psds.tu.ac.th

https://www.facebook.com/CD.PSDS

1. วุฒิการศึกษา ใบ ปพ.1

2. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ผู้ผ่านการคัดเลือกลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง )

3. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา โทร. 02-564-4441 ต่อเบอร์ภายใน 1935 - 1937

10050200903601A โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบไม่สังกัดหลักสูตร 

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL

ฝ่ายวิชาการ มธ. โทร. 02 564 4440 ต่อ  1822-1824

email : tu.frontierschool@gmail.com

ID Line : @243avpod

กรอกข้อมูลพ้ืนฐานและ 

upload เอกสารท่ี 

https://qrgo.page.link/oYi4z




