
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจำปีการศึกษา  2565 
รอบที่ 2 โควตา (Quota) 

-------------------------------------------------------- 
โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี              

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ประจำปีการศึกษา 2564                 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยได้รับทุนอุดหนุนตามประเภทการจัดสรรทุนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีฯ โดยมีรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

คณะ/สาขาวิชาท่ีรับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น            
คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่ีมีจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ด้วย    

ทั้งน้ี  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)      

2. จำนวนรับเข้าศึกษา 9 คน จำนวนทุนเต็ม 9 คน (จังหวัดละ 3 คน) โดยมีคณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร  ดังน้ี   

รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 

 คณะนิติศาสตร์   

10050201901001A นิติศาสตรบัณฑิต 

10050401901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ลำปาง) 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

10050202610501A บัญชีบัณฑิต 

10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 คณะรัฐศาสตร์ 

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศ 

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

 คณะเศรษฐศาสตร ์

10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
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รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
 คณะศิลปศาสตร์   
10050206901201A ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
10050206113101A วท.บ. จิตวิทยา 
10050206901401A ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
10050206901501A ศศ.บ. ปรัชญา 

10050206900101A ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ 
10050206902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10050206902401A ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
10050206901901A ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
10050206901801A ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมจนี 
10050206902402A ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน 
10050206902403A ศศ.บ. ภาษารัสเซีย 
10050206902001A ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
10050206902502A ศศ.บ. ภาษาไทย 
10050206220101A วท.บ. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
10050206902404A ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
10050207903801A วารสารศาสตรบัณฑิต 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
10050208903501A สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10050409220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ลำปาง)     

10050209213301A วท.บ. สถิติ 

10050209210301A วท.บ. คณิตศาสตร์ 
10050209213101A วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
10050209210401A วท.บ. เคมี 
10050209211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10050209210302A วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

10050209212701A วท.บ. ฟิสิกส์ 
10050209211801A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
10050209212801A วท.บ. วัสดุศาสตร์ 
10050209212702A วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์
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รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10050210301601A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

10050210303501A วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ 

10050210302101A วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

10050210300601A วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 

10050210300701A วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล 

10050210300501A วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 

 คณะสหเวชศาสตร์   

10050212111301A วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์   

10050215800401A ศป.บ. การละคอน 
10050215800101A ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  

10050215800101A ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 

10050415800101A ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลำปาง) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์   
10050217112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10050417112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี  มธ.ศูนย์ลำปาง) 

10050217112702A วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

10050417112702A วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ลำปาง) 

10050217112501A วท.บ. การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

10050417112703A วท.บ. อนามัยชุมชน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลำปาง) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ   

10050424903601A ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลำปาง) 

หมายเหตุ :   1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจำนวนผู้ผา่นการคัดเลือกตามจำนวนทุนการศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เกิน 9 คน 
 และอาจรับได้ไม่เต็มตามจำนวนทุนหากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด 

  2. คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2  ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตาม 
  เกณฑ์ คุณสมบัติท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนดเท่านั้น 
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 3.  ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษาแก่ผู้สมัครท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน
สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   ภายในวงเงินท่ีเป็นทุนเต็ม จำนวน 9 ทุนเต็ม แบ่ง
ออกเป็นจังหวัดละ 3 ทุนเต็ม     

 1.  จังหวัดปัตตานี  จำนวน   3    ทุน 
 2.  จังหวัดยะลา  จำนวน   3    ทุน 
 3.  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน   3    ทุน  

 ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุนเต็มตามความเหมาะสมแก่สถานภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของผูผ้่านการคัดเลือกแต่ละราย ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

4. รายละเอียดการจ่ายทุน  
                                    ประเภททุน 
รายการ 

ทุนเต็ม 

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นเวลา 10  เดือน   

  เดือนท่ีเรียนไม่เต็มเดือนให้จ่ายครึ่งเดือน ถ้าเรียนมากกว่าครึ่งเดือน จ่ายให้เต็มเดือน 

จำนวน 5,000 บาท/เดือน 

2. ค่าเครื่องแต่งกาย 

      - ปีการศึกษาแรก 

      - ปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

 

จำนวน  1,200  บาท 

จำนวน    800  บาท 

3. ค่าธรรมเนียมหอพักเป็นเวลา 10  เดือน   

(ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย/ค่าประกันหอพักจ่ายเอง) 

ตามท่ีจ่ายจริง 

 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีจ่ายจริง 

5. ค่ารักษาพยาบาล ใช้บัตรประกันสุขภาพ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน    100  บาท/ปี 

7. ค่าหนังสือตำรา 2 ภาค  ภาคละ  1,000 บาท จำนวน  2,000 บาท/ปี 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยระเบียบ
โครงการฯ พ.ศ. 2547 โดยจำแนกออกเป็นหมวดหลักๆ โดยสังเขป ดังน้ี 

 หมวดที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดไว้  
 2) นักศึกษาต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลนักศึกษาทุกเดือนตามท่ีกำหนด และต้องรายงานผลการเรียนทุก
ภาคการศึกษาแก่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป      
 3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมในกิจกรรม และช่วยงานของมหาวิทยาลัยตามสมควร กล่าวคือ เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาทำประโยชน์ต่อผู้อื่น เป้าหมายคือการทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ     

 หมวดที่ 4  ที่พักอาศัย  
 1) นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ
จ่ายค่าหอพักให้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาพักใน
ท่ีพักอื่นก็ได้  
 2) ในกรณีท่ีนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีขอพักอาศัย ณ ท่ีอื่น นอกเหนือจากหอพักของ
มหาวิทยาลัย หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ จะต้องรับผิดชอบค่าท่ีพักด้วยตัวเอง   
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 หมวดที่ 6 การต่อทุนการศึกษา                                                                            
 1) มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยพิจารณาต่อทุนการศึกษาให้เป็นรายปี ในกรณีท่ี              
ผู้ขอทุนการศึกษาไม่สามารถศึกษาสำเร็จภายใน 4 ปีการศึกษา คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ต่อทุนการศึกษาเป็นราย ๆ ไป 
ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา   
  2) ในการต่อทุนการศึกษา ให้กรรมการพิจารณาโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กรณีนักศึกษามี
ผลการเรียนต่ำ หรือมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม อาจพิจารณาอนุมั ติต่อทุนเพียง 1 ภาคการศึกษา หรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 ระเบียบโครงการฯ  พ.ศ. 2552  
 หมวดที่ 5/1 การระงับทุนการศึกษา 
 1) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบในภายหลังว่า นักศึกษาผู้ท่ีได้รับทุนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาให้ได้รับทุน มหาวิทยาลัยมีอำนาจระงับทุนการศึกษาท้ังหมดหรือบางส่วนได้                                           
 2) ในกรณีที่นักศึกษาท่ีได้รับทุนใช้จ่ายเงินทุนไปในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
หรือกระทำผิดวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจระงับทุนการศึกษาท้ังหมด หรือบางส่วนได้ 

5. คุณสมบัติทั่วไป  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   
 5.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   
 5.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได้รับปริญญา   
 5.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
 5.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
 นอกจากคุณ สมบั ติและลักษณ ะต้องห้ าม ดังกล่ าวแล้ ว ผู้ ซึ่ งจะ เข้า ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด                    
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย  

6. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ  
6.1 รายได้ของครอบครัว   

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีฐานะครอบครัวยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวท่ียังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 
บาท/ปี (รายได้รวมของครอบครัว หมายถึง รายได้รวมของผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท้ังหมด ซึ่งอาจเป็น บิดา และ/หรือ 
มารดา และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ) 

 6.2  คะแนนเฉลี่ยสะสม    
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า 2.50    
6.5  พื้นที่ดำเนินการคัดเลือก   

 ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน
โดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันท่ีสมัคร ภายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส และ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีกำหนด  

7.  คุณสมบัติเฉพาะของคณะ    
  คณะรัฐศาสตร์  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม. 6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 

2. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ            
โดยยื่นใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  1.  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบอาชีพ โดยย่ืนใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร) 

คณะสหเวชศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
1. ผู้สมัครเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่มีภาวะตา

บอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ท้ังสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES 
ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ท่ีถือว่าเป็นตา
บอดสีข้ันรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยย่ืนใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ให้ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก www.nurse.tu.ac.th  

ระบุผลการตรวจร่างกาย โดยย่ืนใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร) ตามรายการดังนี้ 
 1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏิบัติการ 
 2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
 3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนำฟลิ์มเอกซเรย์มา) 
 4) ตรวจตาบอดสี 

 5) ตรวจการมองเห็น (VA)    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ และ วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน ผู้สมัครต้อง

ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี  
โดยย่ืนใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร)  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2. ผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  

3. ผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   1) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   2) ไม่มีปัญหาด้านสายตา และจะต้อง   ไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้    
 2.1)  ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
   2.2)  มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 
  - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
  - สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  
     2.3)  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
4. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้  
โดยย่ืนใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พร้อมใบสมัคร) 

http://www.nurse.tu.ac.th/
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8. เกณฑ์การคัดเลือก 
8.1 การพิจารณาใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร (Portfolio) 
8.2 การสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจและหรือการสอบสัมภาษณ์ 
8.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) ประจำปีการศึกษา 2565  
8.4 ผลการทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565  

9. กระบวนการคัดเลือก 
 9.1 การพิจารณาจากข้อมูลจากใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร ดังน้ี  

 1) ด้านความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี 
          ท่ี 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 
       2) ด้านทักษะของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และผลงานทางด้านวิชาการ/กิจกรรมเด่น   
      3) ด้านคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ฐานะครอบครัวและพื้นท่ีดำเนินการ 

  9.2 การพิจารณาผู้ที่ได้รับการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจและหรือการสอบสัมภาษณ์ 
   1) พิจารณาจากผู้ท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนด้านต่าง ๆ  (ตามข้อ 9.1) 
  2) คณะกรรมการฯ ลงพื้นท่ีไปยังภูมิลำเนา/ท่ีอยู่ของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง โดยไม่มีการ
     แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหรือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แทน ในกรณีที่ไม่สามารถลงพืน้ท่ีปฏิบัติงานได้  

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกในกรณีที่การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังคงความรุนแรง โดย “ยกเลิก การลงพื้นที่สำรวจสถานภาพทางสังคมและ
สภาวะเศรษฐกิจ เป็น การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ แทน”  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป 

     3) คณะกรรมการฯ ท่ีลงพื้นท่ีปฏิบัติงานนำผลการสำรวจฯ มารายงานต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย              
เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตามจำนวนทุน 
  มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการ
ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นสำคัญ   

 9.3 การพิจารณาผลการทดสอบของผู้สมัคร ที่จัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)   
  1) ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยต้องมีคะแนนรวม             

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35  (105 คะแนน)            
 2) ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (20 คะแนน)        

ของวิชาใดวิชาหนึ่งในจำนวน 6 วิชา (มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด) จากวิชาดังต่อไปนี้  
   (1) วิชาคณิตศาสตร์ 1   

   (2) วิชาคณิตศาสตร์ 2  
   (3) วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
   (4) วิชาฟิสิกส์   
   (5) วิชาเคมี 
   (6) วิชาชีววิทยา 
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา
สามัญของผู้สมัคร จาก ทปอ. โดยตรง เพื่อนำมาประมวลผลการคัดเลือก ซ่ึงผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนดังกล่าวข้างต้น
มายังมหาวิทยาลัยอีก   
   ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565                 
ท่ีจัดสอบโดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ท่ีเว็บไซต์ mytcas.com 
 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ 
ถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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10.  เงื่อนไขการสมัคร    

10.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ เท่าน้ัน กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้วจะต้องไม่เป็นผู้สมัคร 
ในโครงการดังต่อไปนี้    
  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 
  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
  โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และสสวท.) 
  โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
  โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 
  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  
  โครงการโควตาพื้นท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

10.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา  เท่าน้ัน   

10.3 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ
ของโครงการและคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   

10.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  หาก
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิ ์          เข้าศึกษา  

10.5 การพิจารณาตัดสิทธิ์  เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรอง
คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น เมื่อปรากฏว่ามีผู้สมัครในโรงเรียนผิดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติ และถือว่าโรงเรียนมีส่วนรู้เห็นในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้
โรงเรียนส่งผู้สมัครในปีการศึกษาต่อไป 

11. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร   
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีกำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                     
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลา
ท่ีกำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาท่ีกำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือการส่ง
จดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 

12.  การรับสมัคร 
 ขั้นตอนการสมัครสำหรับโรงเรียน  
 12.1 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของ
นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนดในประกาศการรับสมัครนี้ ท้ังนี้ โรงเรียนสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวน
ร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ แต่ต้องไม่เกิน 10 คน (ในการคำนวณเศษจุดทศนิยมให้ปัดข้ึน
ทุกกรณี) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับพิจารณาผู้สมัครท้ังหมดหากจำนวนผู้สมัครส่งมาเกินกว่าท่ีกำหนด   
 12.2 ให้โรงเรียนทำหนังสือนำส่งรายชื่อและจำนวนผู้สมัครท้ังหมดของโรงเรียนพร้อมรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร
โดยผู้อำนวยการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ หลังจากนั้นสำเนาหนังสือดังกล่าวพร้อม
รับรองความถูกต้องให้ผู้สมัครคนละ 1 ชุด เพื่อให้นำส่งพร้อมใบสมัครต่อไป (ฉบับจริงไม่ต้องส่ง)  
   12.3 ให้โรงเรียนแจ้งผู้สมัครเพื่อดำเนินการด้วยตนเองตามข้ันตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร ท่ี www.tuadmissions.in.th  
 
 

http://www.tuadmissions.in.th/
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 ขั้นตอนการสมัครสำหรับนักเรียนผู้สมัคร  
1 )  ผู้ ส มั ค ร ล งท ะ เบี ย น เ ข้ า ใช้ ง า น ต า ม คู่ มื อ ร ะ บ บ  TCAS 6 5 ส ำ ห รั บ ผู้ ส มั ค ร  ข อ ง  ท ป อ .                                  

ท่ี student.mytcas.com โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองท่ีระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีได้ดำเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2) เข้าสมัครในระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนักเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ท่ี www.tuadmissions.in.th วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ์ 
2565  

 เปิดระบบรับสมัครวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2565   เวลา   09.00  น. 
 ปิดระบบรับสมัครวันที่   24  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา   23.59  น.  

 การกรอกข้อมูลการสมัคร  
 1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ท่ี www.tuadmissions.in.th  โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตาม

แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 

 3) หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร ระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัคร 
 4) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครจะต้องยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมและทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น. โดยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดท่ีสมบูรณ์นำมาประมวลผล 

เอกสารประกอบการสมัคร  
ให้ผู้สมัครแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  (รวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)             

ท่ี www.tuadmissions.in.th  โดยการส่งไฟล์ขอให้เรียงตามลำดับเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1) จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติและประทับตรา

โรงเรียน  
2) ใบสมัคร ประวัติข้อมูลส่วนตัว และผลงานทางด้านวิชาการ (ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้) เอกสารแนบท้าย 

ใบสมัคร ได้แก่  
 (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  

      (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 
  (2)  ทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  (3)  บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  (4)  หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้รวมของครอบครัว)   
  (5)  ใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา (ในกรณีหย่าร้าง) 
  (6)  ใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต) 
  (7)  ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (ตามท่ีคณะกำหนดในประกาศฯ)  
  (8)  เกียรติบัตร ผลงานท่ีเคยทำมา การได้รับรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับโรงเรียน/อำเภอ/จังหวัด/     
                 ประเทศ หรือเอกสารอื่น ๆ (เลือกเฉพาะผลงานท่ีดีเด่นมากที่สุดไม่เกิน 3 ชิ้นผลงานเท่านั้น)  

** โครงการน้ี ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี งานรับเข้าศึกษา กองบริหารงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

โทรศัพท์ 0-2564-4440-79  ต่อ 1935, 1936, 1937 เพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  

13.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและข้ันตอนของท่ีประชุมอธิการบดี             

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาท่ีผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ 
TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาท่ียืนยันสิทธิ์ ผู้สมัคร
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งท่ีกด “ยืนยัน
สิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์  หากผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” 
ภายในช่วงเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/
สาขาวิชาท่ีได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาท่ีกำหนดไม่ได้ 

http://www.tuadmissions.in.th/
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14. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
14.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งน้ี เป็นโมฆะ 
14.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ท่ียืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ให้ทราบภายหลัง ท่ี www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  โทรศัพท์ 025644440-79 
ต่อ 1603-1609 และ 1626 

15. ข้อกำหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
15.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนำไปใช้ใน

การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา ท้ังนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์  
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนท่ี 1 ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu)  

15.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 
GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือได้รับการ
ยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 
ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

15.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบท่ีสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหากไม่ประสงค์
จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 

16. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ   ณ   วันท่ี      พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2565 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา  (Quota) 
 

กำหนดการ วัน  เดือน  ปี สถานที่ 

รับสมัคร 
 

วันที่  12 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 
  เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น. 
 

www.tuadmissions.in.th 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

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

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ของ ทปอ. วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม  2565 student.mytcas.com 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม  2565 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
- การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 
- การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- การจดทะเบียน 

   - การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 
 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th  
 

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

www.reg.tu.ac.th            
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