
 
 
 

 
 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่1 คดัเลอืก ตรวจสอบ 
โรงเรียนพิจารณารับรองคุณสมบัติของนักเรียนครบถ้วน

ตามท่ีก าหนดในประกาศการรับสมัครที่ 
www.tuadmissions.in.th 

โดยส่งผู้สมัครไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของนักเรียนม.6  แต่ไมเ่กิน 10 คน 
 

ขั้นตอนที ่2  ออกหนงัสือรบัรอง 
โรงเรียนท าหนังสือน าส่งรายชื่อ และจ านวนผู้สมัคร 
พร้อมรับรองคุณสมบัติ โดยผู้อ านวยการลงนามและ
ประทับตราโรงเรียน และให้ผู้สมัครน าหนังสือรับรอง 

ปดิหน้าแบบฟอร์มใบสมัคร (คนละ 1 ชุด) 

ขั้นตอนที ่3  แจง้ผูส้มคัร 

แจ้งให้ผู้สมัครด าเนินการสมัครด้วยตนเองตามขั้นตอน
สมัครออนไลน์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ 

www.tuadmissions.in.th 

โรงเรยีน ผูส้มคัร 

ขั้นตอนที ่1  
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจากประกาศ 

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ 
www.tuadmissions.in.th 

ขั้นตอนที ่2  
1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ที่ 

student.mytcas.com 
2) ลงทะเบียนการสมัคร tuadmissions ที ่

www.tuadmissions.in.th 
 
 
 

ขั้นตอนที ่3  
กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มใบสมัคร  

พร้อมเอกสารการสมัครเพ่ือสแกนเอกสาร
ทั้งหมดโดยเรียงล าดับตามประกาศ 

อัปโหลดเข้าระบบ www.tuadmissions.in.th 

รปูแบบไฟล ์PDF 1 ไฟล ์
ขนาดไม่เกนิ 20 MB  

ตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อ นามสกุล” 
 

ขั้นตอนที ่4  
ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ข้อมูลส่วนตัว ,

ไฟล์ที่น าเข้าระบบ ,คณะ/สาขาท่ีเลือก 

การสมัครเสรจ็สิน้ 
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยในการสมคัร 

ขั้นตอนการรบัสมัครโครงการธรรมศาสตรช์้างเผือก/โครงการนักเรยีนสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
สิง่ทีผู่ส้มัครต้องเตรยีม 1.คอมพวิเตอร ์2.อนิเตอรเ์นต็ 3.เครือ่งปริน้เตอร ์และเครื่องสแกน 

5.เอกสารการสมัคร เพื่อสแกนรวมเปน็ 1 ไฟล ์PDF ขนาดไมเ่กนิ 20 MB 

การด าเนนิการสมคัรตอ้งด าเนนิการภายใน 
วันที่ 12 – 24 กุมภาพนัธ ์2565  

ผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ เท่านัน้  
หากพน้ระยะวนัเวลารับสมคัรแลว้ 
จะไมส่ามารถด าเนนิการใดๆได ้



ขัน้ตอนการรบัสมัคร 
 

 ขั้นตอนการสมัครส าหรับโรงเรียน  
 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของนักเรียน
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศการรับสมัครนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวนร้อยละ 5 
ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แต่ต้องไม่เกิน 10 คน (ในการค านวณเศษจุดทศนิยมให้ปัดขึ้นทุกกรณี) 
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครทั้งหมดหากจ านวนผู้สมัครส่งมาเกินกว่าที่ก าหนด   
 2. ให้โรงเรียนท าหนังสือน าส่งรายชื่อและจ านวนผู้สมัครทั้งหมดของโรงเรียนพร้อมรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดย
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียนเป็นส าคัญ หลังจากนั้นส าเนาหนังสือดังกล่าวพร้อม
รับรองความถูกต้องให้ผู้สมัครคนละ 1 ชุด เพื่อให้น าส่งพร้อมใบสมัครต่อไป (ฉบับจริงไม่ต้องส่ง)  
   3. ให้โรงเรียนแจ้งผู้สมัครเพื่อด าเนินการด้วยตนเองตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร ที่ www.tuadmissions.in.th  
 ขัน้ตอนการสมคัรส าหรบันกัเรยีนผูส้มคัร  

1 .  ผู้ ส มั ค ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ใ ช้ ง า น ต า ม คู่ มื อ ร ะ บ บ  TCAS 6 5 ส า ห รั บ ผู้ ส มั ค ร  ข อ ง  ท ป อ .                                                
ที่ student.mytcas.com โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. เข้าสมัครในระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์ชา้งเผอืก หรือ
โ คร งการนัก เรี ยนสามจั งหวั ดชายแดนใต้  โดยสมัครผ่ านระบบรับสมั ครออนไลน์  ที่  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 ที่ www.tuadmissions.in.th  โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 
 3. หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร ระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัคร 
 4. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครจะต้องยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมและท าการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น. โดยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่สมบูรณ์น ามาประมวลผล 

เอกสารประกอบการสมัคร  
ให้ผู้สมัครแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (รวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)                         

ที่  www.tuadmissions.in.th  โดยการส่งไฟล์ขอให้เรียงตามล าดับเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1. จดหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติและประทับตรา

โรงเรียน  
2. ใบสมัคร ประวัติข้อมูลส่วนตัว และผลงานทางด้านวิชาการ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้) เอกสารแนบท้าย  

ใบสมัคร ได้แก ่ 
 (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 - 6           

       (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 
  (2)  ทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  (3)  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  (4)  หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้รวมของครอบครัว)   
  (5)  ใบส าคัญการหย่าของบิดามารดา (ในกรณีหย่าร้าง) 
  (6)  ใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต) 
  (7)  ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (ตามที่คณะก าหนดในประกาศฯ)  
  (8)  เกียรติบัตร ผลงานที่เคยท ามา การได้รับรางวลั การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับโรงเรียน/อ าเภอ/จังหวัด/     
                 ประเทศ หรือเอกสารอ่ืน ๆ (เลือกเฉพาะผลงานที่ดีเดน่มากที่สุดไม่เกิน 3 ชิน้ผลงานเท่านัน้)  

** โครงการนี ้ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมการสมคัรใด ๆ ทัง้สิน้ ** 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/



