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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา 

โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่
ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหัสคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร และจ านวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้

รหัส คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะนิติศาสตร์ 

10050401901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 50 

10050409220201A 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10050310302001A วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) 5 
คณะสหเวชศาสตร์ 

10050212111901B วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 5 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

10050415800101A ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง) 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

10050417112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง) 30 
10050417112702A วท.บ.อนามัยสิง่แวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 30 
10050417112703A วท.บ.อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 30 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
10050424903601A ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร ์(ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง) 30 
10050424903601B ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 10 
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3. คุณสมบัติทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   
3.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา  
3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้    

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดี       
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลาง       
ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ เท่ านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์  หรือแจ้งไม่ ใช้สิทธิ์  
ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 

7. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 65 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล

พื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและ  
ได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว 
ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

การสมัคร 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 09.00  น.
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 31 มีนาคม 2565       เวลา 23.59  น.

 วันที่ 12 กุมภาพันธ ์- 1 เมษายน 2565  ช าระเงนิผา่นระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด
(มหาชน)  ตามเวลาท าการของธนาคาร 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565  ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง )
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th  

*** ตรวจสอบจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th *** 

http://www.reg.tu.ac.th/
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ขั้นตอนการรับสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้  (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น  

การรับสมัคร เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรบัสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” 

และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัครด าเนินการ

แก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือก่อนน าไปช าระเงิน   
ค่าสมัคร 

(2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ 
ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้
ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ 
ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 

(3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออก
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้ 
เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  

หมายเหตุ : 
1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ

ข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้ว  
มาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย  
ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  

2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว
1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์ได้ที่ 
www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2565 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  

3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้อง
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 
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8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
 หลักสูตรภาษาไทย    200   บาทต่อสาขา   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี  

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียว  
ในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้ง        
ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 คร้ัง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ 
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา   
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

10. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561         
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
10.2  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท์  02-5644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

11. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา
11.1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อน าไปใช้       

ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทัว่ไปในส่วนที่เก่ียวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)  

11.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 
หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือ          
ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชา
ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่            
ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu) 

11.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หากไม่
ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีที่ช าระเงินซ้ าหรือน าใบที่ยกเลิกการสมัครไปช าระเงนิ มหาวทิยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ๆ



5 

12. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ   ณ   วันที ่      พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

6

http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานที่ 

ผู้สมัครลงทะเบียนใชง้านระบบ TCAS 65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป student.mytcas.com 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เทา่นั้น วันที่ 12 กุมภาพันธ ์- 31 มีนาคม 2565 

 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.

 ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น.

www.tuadmissions.in.th 

ช าระเงินค่าสมัคร  
Smart Bill Payment 
หรือเคาน์เตอร์ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2565  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด  
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ 
กรณีไม่ถูกต้องยื่นค าร้องขอตรวจสอบสิทธิ ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2565 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2565 www.tuadmissions.in.th 

การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com และ 
www.tuadmissions.in.th 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  
(Clearing house) ของ ทปอ. 

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 www.tuadmissions.in.th 

การประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

 การจัดระดับพืน้ฐานความรู้
ภาษาตา่งประเทศ

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 การจดทะเบียน

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th 

การเปิดภาคการศึกษา เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     

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


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

คณะนิติศาสตร์  

รหัส  10050201901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรับ      50      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                  เป็นผู้ก าลังศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ในปกีารศึกษา 2564           ปวช. 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       กศน. 
       เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
       เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัอื่น ๆ  

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า         2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่  
                4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์
แพร ่เชียงราย นา่น อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร  สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี  
                4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ        

ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2564 จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (ค านวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา
พ.ศ. 2565 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคอืผู้สมัครต้องมีวันเดือนปีเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป) 
เกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT วิชาความถนดัทั่วไป            ค่าน้ าหนัก  30 %  
 วิชาเฉพาะ วชิาความถนัดทางนิติศาสตร์     ค่าน้ าหนัก  70 % 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 
วิชา ความถนัดทางนติิศาสตร์  สอบวันอาทติย์ที่  27  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 - 12.00. น.   
สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่  27  เมษายน 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
การสอบสัมภาษณ์    

วันเสาร์ที่  30  เมษายน 2565  
การรายงานตัว เวลา 08.00  น.   สถานที่  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่  4  พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
            วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                    ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
            วันที่  11 พฤษภาคม 2565             ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง      โทร. 081-4387096, 054-237981 ต่อ 5381, 5382 
           Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รหัส  10050409220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      20      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                    ปวช. 
                    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6        กศน. 

         เป็นผู้เทียบวฒุิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต   
                                                                  ภาษาต่างประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า     2.50         2.75          3.00        ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่  
                4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร 
และอุทัยธานี  
                4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี  
                 4.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก ่จันทบุรี 
ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว  
เกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT    วิชาความถนัดทั่วไป                 ค่าน้ าหนัก  30 %    
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์     ค่าน้ าหนัก  40 % 
 คะแนน PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร ์    ค่าน้ าหนัก  30 %  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน   
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลงัศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าเฉลีย่ผลการเรียนสะสมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 

(ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)   
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าใน 

ระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่ 30 เมษายน 2565  
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.    สถานที่  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
           วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                       ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                          ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045  
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ Facebook: Science & Technology Thammasat University Official  หรือ อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ล าปาง โทร. 054-237999 ต่อ 5625 เว็บไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Facebook: Science Thammasat - Lampang หรือ อีเมล lampang@sci.tu.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รหัส  1050310302001A วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) จ านวนรับ      5      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                     ปวช. (ชา่งอุตสาหกรรม) 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6                  กศน. 
        เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย        

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า         2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่ ผู้สมัครที่เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ได้แก ่จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
เกณฑ์การคัดเลือก  

 องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก  30 %  
 คะแนน PAT 1  วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์                           ค่าน้ าหนัก  35 %  

            คะแนน PAT 3  วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์                      ค่าน้ าหนัก  35 % 
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
3. ส าเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าใน

ระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่  27  เมษายน 2565                          ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่  29 เมษายน 2565    
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่  4  พฤษภาคม 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
            วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                      ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่  11  พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3250  เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

คณะสหเวชศาสตร์  

รหัส  10050212111901B วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) จ านวนรับ      5      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                      ปวช. 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6         กศน. 
        เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต   
                                                                     ภาษาตา่งประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า        2.50          2.75         3.00       ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่ 
                 4.1. ต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านภายในเขตพื้นที่จังหวดันครราชสีมา ไมน่้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร 
                 4.2. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสงักัด 
เกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 20 %   
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาคณิตศาสตร์ 1  ค่าน้ าหนัก    30 %  
                             วิชาฟสิกิส์            ค่าน้ าหนัก    30 %   
                             วิชาชีววิทยา         ค่าน้ าหนัก    20 %  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครหรือใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในโควต้าพื้นที)่  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมเซ็นรบัรองส าเนาถูกต้อง 

          ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าใน

ระบบรับสมัคร 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่ 29 เมษายน 2565  
การรายงานตัว เวลา 08.30  น.                   
สถานที่ ห้องบรรยายชัน้ 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
             วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                     ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                      ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th   
    



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-986-9213 ต่อ 7232, 7694     
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร:์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
            Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนคิ คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

รหัส 10050415800101A ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      5      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                   ปวช. 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า    กศน. 
        เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า         2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง พษิณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชยีงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย 
พิจิตร และอุทัยธานี                 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ        
                 5.1 ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
                 5.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพกิารที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรอง
แพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านัน้) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              
เกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี ้
 วิชาเฉพาะ คา่น้ าหนัก 100 % ประกอบด้วย 
            1. วิชาวาดเสน้เพื่อการออกแบบ  50%            

            2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  50% 
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 
           วิชา วาดเส้นเพื่อการออกแบบ    สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
           วิชา ความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับผูท้ี่ก าลังศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
หรือ ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ส าหรบัผู้ที่ส าเร็จศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า  

2. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไมบ่อดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านัน้)  
           ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ล าดับที่ 1 และ 2 โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
20 MB เข้าในระบบ *หากเอกสารไม่ครบทั้ง 2 ข้อ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ* 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่ 30 เมษายน 2565  
การรายงานตัว เวลา 09.00 น.  สถานที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 
 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                     ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต           โทร 02-696-6249, 097-247-9601  
           เว็บไซต์  www.fineart.tu.ac.th                Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

 

http://www.fineart.tu.ac.th/


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

รหัส  10050417112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      30      คน 

รหัส  10050417112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      30      คน 
รหัส  10050417112703A วท.บ.อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      30      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                      ปวช. 

         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6          กศน. 
         เป็นผู้เทียบวฒุิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต   
                                                                     ภาษาตา่งประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า        2.50          2.75          3.00       ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่  
                4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ 
แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี  
                4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่  20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

5.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

5.2 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
5.2.1.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
5.2.2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้อง ไม่มี  

ปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 
1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

   (1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  
   (2) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    5.2.3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้  
- สาขาวชิาอนามัยชุมชน                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก    25 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      40     คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1     ค่าน้ าหนัก    25 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า     15     คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  เคมี                  ค่าน้ าหนัก    20 %     และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     15      คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   ชีววิทยา           ค่าน้ าหนัก    30 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      20    .คะแนน 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

- สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก    25 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30    คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ฟิสิกส์             ค่าน้ าหนัก    20 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      15    คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  เคมี                ค่าน้ าหนัก    25 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      20    คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ชีววิทยา           ค่าน้ าหนัก    30  %    และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30    คะแนน 
- สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก    25 %     และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30     คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1     ค่าน้ าหนัก    20  %    และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      20     คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  เคมี                 ค่าน้ าหนัก    25  %     และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า      20    คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ชีววิทยา            ค่าน้ าหนัก    30  %     และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า      25    คะแนน 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. วุฒิการศึกษา 
- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (ภาค 1) 

รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 
- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 

ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2. ส าเนาผลคะแนน GAT2 ,วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1, วิชาสามัญฟิสิกส์, วิชาสามัญเคมี, วิชาสามัญชีววิทยา 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าใน

ระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์    

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565   
การรายงานตัว เวลา 08.00 น. สถานที่  อาคารบุญชูปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
1. ใบสมัครพร้อมใบประวัตทิี่พมิพ์จาก www.tuadmissions.in.th             
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบบั  

                - ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 - ม.6 
(ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 - ม.6   
รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนาทีผู่้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) โดยระบุว่า เป็นผู้ไม่มี

โรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทาง
สายตาตามที่ก าหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

 

 

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
           วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                      ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง   โทร 054-237-999 ต่อ 5605   เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th      



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  

รหัส  10050424903601A ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ      30      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                  เป็นผู้ก าลังศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6                                     ปวช. 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      กศน. 
      เป็นผู้เทียบวฒุิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า         2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่ 
                 4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าปาง 
พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และ
อุทัยธานี 
                4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 20 จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร 
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี                   

เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใชใ้นการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน วิชาสามัญ   
1) วิชาภาษาไทย                ค่าน้ าหนัก    20 %  
2) วิชาสงัคมศึกษา              ค่าน้ าหนัก    30 %  
3) วิชาภาษาอังกฤษ            คา่น้ าหนัก    20 %  
4) วิชาคณิตศาสตร์ 2           ค่าน้ าหนัก    15 %  
5) วิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป      คา่น้ าหนัก    15 %  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
4. ผลคะแนนวชิาสามัญ 
5. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ  
** รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าใน
ระบบรับสมัคร 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  30  เมษายน 2565  



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

 

 

การรายงานตัว  เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.    
สถานที่  วทิยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 

(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 19 (COVID-19) จะด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
แทน) 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS     
           วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                      ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สถานที่  วทิยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร. 054-237999 ต่อ 5338  
           เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th หรือ Facebook:  https://www.facebook.com/cisacademic 

https://ci.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/cisacadamic


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  

รหัส   10050424903601B ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  

(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 

จ านวนรับ      10      คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6                                     ปวช. 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลกัสูตร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ า         2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. คุณสมบัติของพื้นที่  
       4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าปาง พษิณุโลก นครสวรรค์ 
แพร่ เชียงราย นา่น อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ล าพนู เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธาน ี
       4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพืน้ที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรนิทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
เกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน วิชาสามัญ   
1) วิชาภาษาไทย                ค่าน้ าหนัก    20 %  
2) วิชาสงัคมศึกษา              ค่าน้ าหนัก    20 %  
3) วิชาภาษาอังกฤษ            คา่น้ าหนัก    25 %  
4) วิชาคณิตศาสตร์ 2           ค่าน้ าหนัก    25 %  
5) วิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป      คา่น้ าหนัก    10 % 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัคร TCAS65 รอบที่ 2 โควตาพืน้ที ่จาก www.tuadmissions.in.th 
2. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.) 
3. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาที่ระบุ วันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ชุด                
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 
สมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB  

เข้าในระบบรับสมัคร 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2565                       ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
การสอบสัมภาษณ์    

วันที่ 30 เมษายน 2565  



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบท่ี 2 โควตาพื้นที่ 

 

 

 

 
 

การรายงานตัว เวลา 08.30 น.                   สถานที่  วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
**ในกรณีที่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) ยังคงมีอยู่ หลักสตูรฯ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ ์ 
โดยใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565                         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS       
            วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565                      ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565                        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037 
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th  อีเมล ppe-lampang@outlook.com  Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang 




