ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 3 ADMISSION
-----------------------------โดยที่มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต/ศูนยลําปาง/ศูนยพัทยา/
ทาพระจันทร โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ใน
การกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)
2. คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. เกณฑและวิธีการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ใหคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เปนผูวินจิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ นิ้ สุด
4. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
กอนการสมั คร ผู สมั ครตองศึ กษาคุ ณสมบั ติ ของแตละคณะ/สาขาวิ ชาที่ ต องการสมั ครอยางละเอียด
และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดดวยความระมั ด ระวั ง ตามคู มื อ ระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเขาศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2565 สําหรับผูสมัคร ของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตาม
หลักเกณฑกําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให
เปนไปตามขอกําหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะตองทําใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์
หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
5. การรับสมัคร
รอบที่ 3 Admission
รั บสมัครผานระบบรั บสมั ครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง student.mytcas.com
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ผู สมัครเลื อกสมัครไดสู งสุ ด ไมเกิน 10 อันดับ แบบเรียงลํ าดับ (ลํ าดับที่ 1 คือสาขาวิช าที่ตองการ
เขาศึกษามากที่สุด)

ขั้นตอนการสมัครเปนไปตามการบริหารจัดการ
ของทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
6. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา
สมัคร 1
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 150 บาท
สมัคร 2
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 200 บาท
สมัคร 3
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 250 บาท
สมัคร 4
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 300 บาท
สมัคร 5
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 400 บาท
สมัคร 6
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 500 บาท
สมัคร 7
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 600 บาท
สมัคร 8
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 700 บาท
สมัคร 9
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 800 บาท
สมัคร 10
อันดับ มีคาใชจายในการสมัคร 900 บาท
เนื่องดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มติที่ประชุมสามัญที่ประชุม
อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย และการประชุ ม สามั ญ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย ครั้ ง ที่ 5/2564
ณ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2564 พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ลดคาสมั ค ร TCAS ปการศึ ก ษา 2565 รอบ 3 Admission 15%
(เฉพาะ TCAS65 เทานั้น) ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่ปรับลด 15% แลว จะเปนไปตามอัตราที่อยูในระบบ
รับสมัครของทปอ. ที่ www.mytcas.com
7. การยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา
การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ AutoClearing ประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด
ที่ ผ านการคั ด เลื อ ก โดยขั้ น ตอนการยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาใหเปนไปตามการบริ ห ารจั ด การและขั้ น ตอนของ
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
8. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
8.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้ น ทะเบี ย นเปนนั ก ศึ ก ษา ตองเปนไปตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลั ง วาผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินให
ไมวากรณีใด ๆ
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8.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลังที่ www.reg.tu.ac.th
หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท 025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
9. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
9.1 ผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรตองเขารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS
เพื่อนําไปใชในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการ
ทดสอบเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย กําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียด
ไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
9.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือไดรับการยกเวน การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ
การจั ด การเรี ย นวิ ช าดานทั ก ษะการสื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ และดานการคิ ด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ
สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
9.3 ผู ไมมี ผ ลคะแนนภาษาอั ง กฤษใหสมั ค รสอบที่ ส ถาบั น ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
หรือหากไมประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
10. หลักสูตรและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชัน้
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดทีเ่ ว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 3 Admission
กิจกรรม
รั บ สมั ค ร / ลงทะเบี ย นใชงานระบบ TCAS
(สําหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ
เลือกสาขาวิชาทีต่ องการสมัครแบบเรียงลําดับ
ไมเกิน 10 อันดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1
ผู สมั ค รทุ ก คนเขาระบบเพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์
เขาศึ ก ษา หรื อ แสดงความจํ า นงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
การสัมภาษณและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

วัน เดือน ป
วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565

สถานที่ / เว็บไซต
student.mytcas.com

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565

student.mytcas.com
student.mytcas.com

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565

student.mytcas.com
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(กําหนดการตามที่แตละคณะกําหนด)

ประกาศรายชือ่ ผูยืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษา
ประกาศปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม
การจัดระดับพื้นฐานความรู
ภาษาตางประเทศ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
การจดทะเบียน
การตรวจรางกายนักศึกษาใหม
เปดภาคการศึกษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
จะแจงใหทราบภายหลัง

www.tuadmissions.in.th
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2565
(จะแจงใหทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะนิตศิ าสตร์
รหัส 10050201901001A

รอบที่ 3 ADMISSION

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
จานวนรับ
(1) รูปแบบที่ 1 (GAT+วิชาเฉพาะ) 300 คน
(2) รูปแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7) 70 คน (แบ่งเป็น PAT1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 28 คน
PAT7 วิชาภาษาฝรัง่ เศส 18 คน วิชาภาษาเยอรมัน 8 คน วิชาภาษาญีป่ นุ่ 8 คน วิชาภาษาจีน 8 คน)

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
กรณีเฉพาะรูปแบบที่ 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2564 จะต้องมี
อายุไม่เกิน 20 ปี (คานวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2565 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือน
ปีเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป)
เกณฑ์การคัดเลือก
รูปแบบที่ 1 (GAT+วิชาเฉพาะ)
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 30 . %
 วิชาเฉพาะ
ค่าน้าหนัก 70 .%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชา ความถนัดทางนิติศาสตร์ สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
รูปแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7)
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 70 . %
 คะแนน PAT 1 . หรือ PAT 7 . วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ วิชา ภาษาเยอรมัน หรือ
วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ วิชาภาษาจีน ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 1 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะนิตศิ าสตร์ (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายสามัญ หรือเทียบเท่า
(ฉบับจริง)
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-9695113 เว็บไซต์ http://www.law.tu.ac.th.
ช่องทางออนไลน์ ID Line : @626fdxoz

หน้า 2 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะนิตศิ าสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050201901001A
จานวนรับ
(1) รูปแบบที่ 1 (GAT+วิชาเฉพาะ) 100 คน
(2) รูปแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7) 50 คน (แบ่งเป็น PAT1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 28 คน
PAT7 วิชาฝรัง่ เศส 8 คน วิชาภาษาเยอรมัน 3 คน วิชาภาษาญีป่ นุ่ 3 คน วิชาภาษาจีน 8 คน)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
กรณีเฉพาะรูปแบบที่ 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2564 จะต้องมี
อายุไม่เกิน 20 ปี (คานวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2565 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือน
ปีเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป)
เกณฑ์การคัดเลือก
รูปแบบที่ 1
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 30 . %
 วิชาเฉพาะ
ค่าน้าหนัก 70 .%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชา ความถนัดทางนิติศาสตร์ สอบวันอาทิตย์ที่...27....มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00. น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
รูปแบบที่ 2
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 70
.%
 คะแนน PAT 1 . วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT 7 . วิชาภาษาฝรั่งเศส หรือ วิชาภาษาเยอรมัน หรือ
วิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ วิชาภาษาจีน ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 3 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะนิตศิ าสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายสามัญ หรือเทียบเท่า
(ฉบับจริง)
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร. 081-4387096, 054 -237981 ต่อ 5381, 5382
เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

หน้า 4 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รูปแบบ GAT+PAT1)
รหัส 10050202610501A
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
รหัส 10050202610801A
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
รหัส 10050202610801A
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอืน่ ๆ
รหัส 10050102610501A
หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050102610801A
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่า
พระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ

150
65
150
45
45

คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 40
.%
 คะแนน PAT 1 . วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ . ค่าน้าหนัก 60 . %
หมายเหตุ ผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครต้องได้คะแนนหลังคูณค่าน้าหนัก รวมกัน 2 วิชา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศที่ www.tbs.tu.ac.th
สถานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA)
ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร
ประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนน และเอกสารรับรองที่เป็นทางการด้วย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5730 เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic

หน้า 5 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รูปแบบ วิชาสามัญ)
รหัส 10050202610501A
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
รหัส 10050202610801A
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
รหัส 10050202610801A
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอืน่ ๆ
รหัส 10050102610501A
หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050102610801A
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ

20
20
15
15
15

คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา
. ค่าน้าหนัก 10 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 40 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 50 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
หมายเหตุ ผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครต้องได้คะแนนหลังคูณค่าน้าหนัก รวมกัน 3 วิชา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศที่ www.tbs.tu.ac.th
สถานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร
ประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการด้วย
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกลุ เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5730 เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic

หน้า 6 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะรัฐศาสตร์ (รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ)
รหัส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณทิต
1005023903201A
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1005023903201A
วิชาเอกการระหว่างประเทศ
1005023903201A
วิชาเอกบริหารรัฐกิจ

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 30 . %
 วิชาเฉพาะ
ค่าน้าหนัก 70 .%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชา เฉพาะคณะรัฐศาสตร์ สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 11.30 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ระเบียนแสดงผลการศึกษาชั้นนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
3. บัตรประชาชน พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5462 เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th
อีเมล polscitu.tcas@gmail.com Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU

หน้า 7 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะรัฐศาสตร์ (รูปแบบ GAT+PAT1/PAT7+วิชาสามัญ)
รหัส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณทิต
1005023903201A
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1005023903201A
วิชาเอกการระหว่างประเทศ
1005023903201A
วิชาเอกบริหารรัฐกิจ

จานวน 45 คน
จานวน 45 คน
จานวน 45 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้ า่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก
 คะแนน PAT 1 คณิตศาสตร์ หรือ 7.1-7.5 วิชา ความถนัดทางภาษา
ค่าน้าหนัก
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก

รอบที่ 3 ADMISSION

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

30 . %
20 . %
25 . %
25 . %

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 13.00 น.
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานใบสมัคร Print จากระบบการสมัครของ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
3. บัตรประชาชน พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5462 เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th
อีเมล polscitu.tcas@gmail.com Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU

หน้า 8 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะเศรษฐศาสตร์
รหัส 10050204611101A

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รูปแบบ PAT1+วิชาสามัญ
รูปแบบ GAT+PAT1+วิชาสามัญ+GPAX

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 180 คน
จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)
เกณฑ์การคัดเลือก
รูปแบบที่ 1 จานวนรับ 180 คน องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT1 วิชาคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 50 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10 .%
รูปแบบที่ 2 จานวนรับ 60 คน องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
ค่าน้าหนัก 30 .%
 คะแนน PAT1 วิชาคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคม
ค่าน้าหนัก 10 .%
 คะแนน GPAX
ค่าน้าหนัก 10 .%
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค)
หมายเหตุ: ผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดกาหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 9 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ–สกุล เฉพาะกรณี ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
5. กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและ
เอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
โทร 02 696 5680-2 ,082-790-1453 เว็บไซต์ E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th

หน้า 10 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รหัส 10050205903701A

รอบที่ 3 ADMISSION

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
(รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ)
(รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ)

จานวนรับ 150 คน
จานวนรับ 70 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนนตามรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 30 . %
 วิชาเฉพาะ ค่าน้าหนัก 70 .%
วิชาเฉพาะต้องมีคะแนนไม่ตากว่
่ า 60 . คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย.
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา.
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2. ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป . ค่าน้าหนัก 15 .%

ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชา ความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลาปาง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะผู้สมัครรูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ)
3. สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)
ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล tcas.socwork@gmail.com จานวน 1 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF. เท่านัน้
โดยตัง้ ชือ่ ไฟล์ดงั นี้
รูปแบบGAT+วิชาเฉพาะ ชือ่ ไฟล์ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.1)
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ ชือ่ ไฟล์ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.2)
ส่งเอกสารภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 11 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) 4. Portfolio (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02 696 5504 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th
อีเมล bsw.tu.request@gmail.com Facebook : “หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

หน้า 12 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050205903701A
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
(รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ)
จานวนรับ 80 คน
จานวนรับ 30 คน
(รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40 . %
 วิชาเฉพาะ ค่าน้าหนัก 70 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย.
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา.
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2.
ค่าน้าหนัก 15 .%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป . ค่าน้าหนัก 15 .%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชา ความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตและศูนย์ลาปาง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะผู้สมัครรูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ)
3. สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)
ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล swtulp@gmail.com จานวน 1 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF. เท่านัน้
โดยตัง้ ชือ่ ไฟล์ดงั นี้
รูปแบบGAT+วิชาเฉพาะ ชื่อไฟล์ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.1)
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ ชื่อไฟล์ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.2)
ส่งเอกสารภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 13 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประชาชน 3. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)
4. Portfolio (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861
เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาปาง”

หน้า 14 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206113101A

หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ 5 วิชา)

จานวนรับ 35 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผูป้ ่วยตาบอดสี
สาหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ตากว่
่ า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ตากว่
่ า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 15 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206113101A
หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ + PAT1 หรือ PAT 7)
จานวนรับ 25 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผูป้ ่วยตาบอดสี
สาหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901201A

หลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.5,7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % ยกเว้น 7.6 ภาษาบาลี (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 17 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901401A

หลักสูตร ศศ.บ.ประวัตศิ าสตร์

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.5,7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % ยกเว้น 7.6 ภาษาบาลี (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 18 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901501A

หลักสูตร ศศ.บ.ปรัชญา

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1- 7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 15 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 15 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้าหนัก 15 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 19 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901901A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญีป่ นุ่ (กลุม่ มีพนื้ ฐานความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ )

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 225 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.3
8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีป่ ุ่น (JLPT) (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 20 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901901A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญีป่ นุ่ (กลุม่ ไม่มพี นื้ ฐานความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ )

จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญีป่ ุ่น กล่าวคือ
ก. เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนภาษาญีป่ ุ่นในระดับมัธยมปลายปรากฏรวมเกิน 6 หน่วยกิต และ
ข. เป็นผู้ทตี่ ้องไม่ได้เลือกสอบวิชา PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หากเลือกสอบวิชา PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
จะถือว่าผิดคุณสมบัติ และ
ค. เป็นผู้ที่ไม่เคยไปอยู่ และ/หรือ ศึกษาที่ประเทศญี่ปนุ่ ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป
ผูส้ มัครทีแ่ จ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิใ์ นการเข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 25 % ยกเว้น 7.3 ภาษาญี่ปุ่น (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ )
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 2. หลักฐานใบแสดงผลการสอบคะแนน PAT
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/h6y9XjEH7Hj7TriX6
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่สง่ เอกสารการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิใ์ นการรับเข้าศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
5. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
4. ใบแสดงผลสอบ PAT ของทุกครั้งที่เคยเข้าสอบ * โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 21 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902001A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
สาหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1- 7.7 วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้าหนัก 20. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 40 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 22 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902401A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรัง่ เศส (กลุม่ มีพนื้ ฐานความรูภ้ าษาฝรัง่ เศส)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
- ผู้สมัครต้องเรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6)
***ผูส้ มัครทีแ่ จ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิใ์ นการเข้าศึกษา***
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส) ค่าน้าหนัก 70 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 180 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
- ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/DPZVJEvc3XCYKLvdA
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่สง่ เอกสารการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิใ์ นการรับเข้าศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.1
7. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
หน้า 23 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902402A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันมาแล้ว กล่าวคือ
ก. เคยเรียนสายศิลป์ภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ
ข. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 9 เดือน หรือ
ค. มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ตากว่
่ าร้อยละ 70
***ผูส้ มัครทีแ่ จ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิใ์ นการเข้าศึกษา***
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน) ค่าน้าหนัก 70 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 หรือ 2. เอกสารหลักฐานว่าเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรือ
3. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/BBcymEu6Gp9yFa3V6
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่สง่ เอกสารการสมัครจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิใ์ นการรับเข้าศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
7. เอกสารแสดงการไปแลกเปลีย่ นในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 9 เดือน (หากมี)
8. เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
หน้า 24 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902403A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษารัสเซีย

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7 วิชา คณิตหรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ )
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 25 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902502A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 35 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ สาหรับผู้ทสี่ อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒคิ วามรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 50 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 26 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206901801A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 40 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน PAT 7.4 (ภาษาจีน)
ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 225 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 27 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206900101A

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาศาสตร์

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7 วิชา คณิตหรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ )
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 28 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902501A
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ สาหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ากัน)
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 2 ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้าหนัก 20 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 29 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902501A
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบ ภาษาต่างประเทศ)
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ สาหรับผู้ทสี่ อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ากัน)
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
 คะแนน PAT 7.1-7.7 วิชา ภาษา ค่าน้าหนัก 25 % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ )
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 30 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206220101A

หลักสูตร วท.บ.ภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มคี วามพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 2 วิชา วิทยาศาสตร์ ค่าน้าหนัก 20. %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 20 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 31 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902404A

หลักสูตร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกนั ศึกษา

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ สาหรับผู้ทสี่ อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒคิ วามรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7 วิชา คณิตหรือภาษา ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ )
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-696-5218-20 เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
อีเมล academic@arts.tu.ac.th Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หน้า 32 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050206902401B

หลักสูตร ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7 . วิชา คณิต หรือ ภาษาต่างประเทศ ค่าน้าหนัก 25 %. (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย.
ค่าน้าหนัก 25. %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา. ค่าน้าหนัก 25. %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ. ค่าน้าหนัก 25. %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 โครงการรัสเซียศึกษา มธ. ศูนย์ร์งสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. ใบปพ.1 พร้อมสาเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
หากตรวจพบว่าผูผ้ า่ นการคัดเลือกทีเ่ ข้าสอบสัมภาษณ์มคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นผูไ้ ม่ผา่ นการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร 02-696-5663-4 เว็บไซต์ www.russ.arts.tu.ac.th
อีเมล russian_studies@arts.tu.ac.th Facebook : โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์
โครงการรัสเซียศึกษา เป็นโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ซึง่ ค่าใช้จา่ ยจัดเก็บไม่เท่ากับภาคปกติ ขอให้ผสู้ มัครโปรดศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ
**โครงการฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม (เฉพาะภาคการศึกษาแรก) 4,000 บาท (สีพ่ นั บาทถ้วน)
โดยจัดเก็บล่วงหน้าหลังจากประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา ทัง้ นีเ้ พื่อเป็นการยืนยันสิทธิใ์ นการเข้าศึกษา
(ในส่วนวันที่ชาระเงินจะแจ้งให้ทราบในภายหลังจากประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา)

หมายเหตุ เมื่อผูส้ มัครยืนยันสิทธิท์ จี่ ะเข้ามาเป็นนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ท่านไม่สามารถทีจ่ ะขอย้ายสาขาวิชา/คณะฯ ทุกกรณี
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
รหัส 10050106902801B

หลักสูตร ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้ า่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน PAT 1 . วิชา คณิตศาสตร์ หรือ คะแนน PAT 7.1 – 7.7 วิชา ภาษา
ค่าน้าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา สังคม
ค่าน้าหนัก 25 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 . %

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวและรับบัตรคิว เวลา 8.30 น.
หลักฐานการรายงานตัว บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบับจริง)
เวลาสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นที่มรี ูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบับจริง)
2. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
3. Portfolio (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 065-623-6678 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook : SEAS Thammasat E-mail : seastu.tcas@gmail.com Website : http://seas.arts.tu.ac.th
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
รหัส 10050207903801A
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ
จานวนรับ 80 คน
พืน้ ฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ GAT+PAT7+วิชาสามัญ
จานวนรับ 120 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ตามรูปแบบดังนี้
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ
พืน้ ฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ GAT+PAT7+วิชาสามัญ
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 10 %
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 10 %
 คะแนน วิชาสามัญ
 คะแนน PAT 7 ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1),ภาษาเยอรมัน
วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 25 %
(PAT7.2), ภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3), ภาษาจีน (PAT7.4) ,ภาษาเกาหลี
วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
(PAT7.7)
วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ
วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา สังคมศึกษา ค่าน้าหนัก 25 %
วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งทั้ง 2 หน้าและเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน)/หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร(ถ้ามี) รับรองสาเนาถูกต้อง
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โทร.0-2696-6267 หรือ 08-6312-7073
เว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Page Facebook : JCTU Academic Affairs / E-mail: jctu.academic@gmail.com
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รหัส 10050208903501A

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

100 คน

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาสังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาคณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 9.00–11.00 น.
สถานที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารฉบับจริง และฉบับสาเนาทีร่ บั รองความถูกต้อง ดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบที่ 3 Admission ประจาปีการศึกษา 2565
2. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ทีย่ ังไม่หมดอายุผลคะแนน
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับ
ของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 ทั้งหน้า - หลัง ให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน)
4. บัตรประจาตัวประชาชน
5. กรณีที่ ได้ศึกษาโครงการแลกเปลีย่ นมาจากต่างประเทศขณะที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเปลีย่ นชือ่ นามสกุล)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร 02 696 5839,02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814
ช่องทางออนไลน์ Page Facebook : SOC ANT Academic TU
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รหัส 10050208903501B
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 100 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 20 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาสังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาคณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 10.30 – 12.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 11.00–13.00 น.
สถานที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารฉบับจริง และฉบับสาเนาทีร่ บั รองความถูกต้อง ดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบที่ 3 Admission ประจาปีการศึกษา 2565
2. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ที่ยังไม่หมดอายุผลคะแนน
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อ ม
ตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 ทั้งหน้า - หลัง ให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน)
4. บัตรประจาตัวประชาชน
5. กรณีที่ ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศขณะที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ต้ องมีใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเปลีย่ นชือ่ นามสกุล)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร 02 696 5839,02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814
ช่องทางออนไลน์ Page Facebook : SOC ANT Academic TU
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209210301A
รหัส 10050209210302A
รหัส 10050209213301A
รหัส 10050209213301B
รหัส 10050209210301B
รหัส 10050209213302B

หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตร วท.บ.สถิติ
หลักสูตร วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ

45
40
60
55
45
50

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209210302B

หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. กลุม่ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..  คณิตศาสตร์ 12 นก..
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
หรือ
3. กลุม่ พื้นฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209210401A
รหัส 10050209211001A
รหัส 10050209211002A
รหัส 10050209211201A
รหัส 10050209212801A
รหัส 10050209211401B

หลักสูตร วท.บ.เคมี
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชวี ภาพ
หลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชวี ภาพ
(โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ

45
50
30
45
35
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 40 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th

หน้า 40 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209213101A

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 25 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 45 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209211801A
รหัส 10050209211901A
รหัส 10050209212701A
รหัส 10050209212702A
รหัส 10050209500401A

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนายั่งยืน
หลักสูตร วท.บ.ฟิสกิ ส์
หลักสูตร วท.บ.ฟิสกิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ
จานวนรับ

35
35
30
30
60

คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 35 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 35 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 10050209220201A
รหัส 10050209220201B

หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 60 คน
จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. กลุม่ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..  คณิตศาสตร์ 12 นก..
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
หรือ
3. กลุม่ พื้นฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 . วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050409220201A
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. กลุม่ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..  คณิตศาสตร์ 12 นก..
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
หรือ
3. กลุม่ พื้นฐานคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์
.
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045 เว็บไซต์
www.sci.tu.ac.th หรือ Science & Technology Thammasat University Official บน Facebook อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลาปาง โทร. 054 237999ต่อ 5625 เว็บไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ Science
Thammasat - Lampang บน Facebook อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210301601A
รหัส 10050210300601A
รหัส 10050210300701A
รหัส 10050210302101A
รหัส 10050210303501A
รหัส 10050210300501A

รูปแบบที่ 1 คะแนน GAT/PAT
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 30 คน

รูปแบบที่ 2 คะแนนวิชาสามัญ
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ยืน่ คะแนน GAT/PAT
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30.00 %
 คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35.00 %
 คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35.00 %
หรือ
รูปแบบที่ 2 ยืน่ คะแนนวิชาสามัญ
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 15 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาฟิสกิ ส์
ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาเคมี
ค่าน้าหนัก 15 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สาเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/qc4s9i4mupCeVtSh8 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 45 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. รูปถ่ายขนาด 1/1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-5643001-9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210300001E
รหัส 10050210300002E

หลักสูตร วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
หลักสูตร วศ.บ.(TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ (แบบมีเงื่อนไข) ประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร ดังนี้ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเงื่อนไข โดยผูผ้ ่านการ
คัดเลือกต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติมตามที่คณะฯ กาหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ากว่า 400 หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ากว่า
400 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความถนัดทั่วไป (ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ). ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน PAT 1 . วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน PAT 3 . วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ .
ค่าน้าหนัก 35 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น. สถานที่ อาคารอานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 2. บัตรประชาชน
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02 5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 หรือ 08 3618 3410
เว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th , email: tep_admission@engr.tu.ac.th
Facebook : Tep-Tepe คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. Line ID : @tse-thammasat
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 10050210301001B

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด

.  ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สาเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/ThammasatPINE

หน้า 48 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัส 1050310302001A

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พทั ยา)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

 ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30.00 %
 คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35.00 %
 คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35.00 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สาเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/ThammasatPINE
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส 10050210301601B
รหัส 10050210302101B

รูปแบบที่ 1 คะแนน รูปแบบที่ 2 คะแนน
GAT/PAT
วิชาสามัญ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 20 คน จานวนรับ 10 คน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง จานวนรับ 20 คน จานวนรับ 10 คน
(โครงการพิเศษ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ยืน่ คะแนน GAT/PAT
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 35 %
หรือ
รูปแบบที่ 2 ยืน่ คะแนนวิชาสามัญ
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 15 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาฟิสกิ ส์
ค่าน้าหนัก 35 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาเคมี
ค่าน้าหนัก 15 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สาเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/ThammasatPINE
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คณะแพทยศาสตร์
รหัส10050211110801A

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 .  คณิตศาสตร์ 12 .  ภาษาต่างประเทศ 9 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดมีรายละเอียดดังนี้
1.หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร ะเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรีย น ให้ ศึ ก ษารายวิ ชาต่างๆ เที ย บเท่ าเกณฑ์ หลั กสูต รการศึ ก ษาในโรงเรี ยน ส าหรั บ หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
3. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญา
ผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน)
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จะต้อ งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorgers) โรคอารมณ์
ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ
Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจจะเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาขีพเวชกรรม
4.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจะเกิดอันตรายต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)
4.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลและสามารถ
ในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ
(sensorineural hearing loss)
4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผตู้ รวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มได้
5. เงื่อนไขของผู้ได้รบั การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรต้อง
สอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา อังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา คณิต 1 . ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา เคมี
. ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษาออกให้หรือใบระเบียนแสดง
ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน

6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะแพทยศาสตร์ โทร 02-9269675 เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/webmed/
ช่องทางออนไลน์ Facebook : งานทะเบียนและหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มธ. Line id : mededtu
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คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212110101A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
รูปแบบคะแนน GAT2 + วิชาสามัญ
รูปแบบคะแนน GPAX + GAT + วิชาสามัญ

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 45 คน
จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 นก.  คณิตศาสตร์ 12 นก.
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ ไม่มคี วามพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง
5. ข้อแนะนา ผูส้ มัครควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
รูปแบบคะแนน GAT2 + วิชาสามัญ  คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา ฟิสิกส์
.
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา ชีววิทยา .
ค่าน้าหนัก 30 . %
รูปแบบคะแนน GPAX + GAT + วิชาสามัญ  GPAX
ค่าน้าหนัก
10 . %
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์
. ค่าน้าหนัก 25 . %
วิชา ชีววิทยา
. ค่าน้าหนัก 25 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565
รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7232 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

หน้า 53 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212111301A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 80 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถ
อ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test
ซึ่ งผลการตรวจจะต้ องไม่มี เส้นตั ดขวางมากกว่ าหรือเท่า กับ 10 เส้ น ที่ ถื อ ว่ า เป็น ตาบอดสีขั้ นรุน แรง ตามแนวทางการตรวจตาบอด สีของ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 .
ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา เคมี
.
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา ชีววิทยา
.
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ
6. ใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจประเมินภาวะตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7216 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU
หน้า 54 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212902002B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 80 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  ไม่ต่ากว่า 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป ค่าน้าหนัก 50 . %
 คะแนนวิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก 10 . %
วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ
6. แฟ้มสะสมผลงาน
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7299
เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

หน้า 55 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212112001A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา ฟิสิกส์
. ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา เคมี
. ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา ชีววิทยา
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7217
เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

หน้า 56 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212112001B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 70 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 1 ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา ค่าน้าหนัก 25 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ค่าน้าหนัก 25 . %
วิชา สังคม
ค่าน้าหนัก 25 . %
วิชา อังกฤษ ค่าน้าหนัก 25 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7299
เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU

หน้า 57 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสหเวชศาสตร์
รหัส 10050212111901B

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 35 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75  3.00  3.25  ไม่กาหนด

 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร (ติดรูปทีม่ ุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อกากับในใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2564 หรือปีการศึกษาอื่นๆ ที่ใช้สมัคร
6. ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7232, 7694
เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU
Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU

หน้า 58 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส 10050214111701A

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 กศน.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชาเคมี
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชาชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 30 . %

20

.%

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ ทปอ.)
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 02-9869213 ต่อ 7323 , 7397
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu

หน้า 59 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์
รหัส 10050214111701A

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับทุน)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ ผูส้ มัครขอรับทุน จะได้รบั ทุนดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จานวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี)
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
และไม่สามารถ ยกเลิก การขอรับทุนได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20
.%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชาเคมี
ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชาชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ ทปอ.)
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกาหนด)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 02-9869213 ต่อ 7323 , 7397
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส
10050215800101A
10050215800101A

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
เอกออกแบบสิง่ ทอ รูปแบบที่ 1 GAT+วิชาเฉพาะ
เอกออกแบบสิง่ ทอ รูปแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ
เอกออกแบบแฟชัน่ รูปแบบที่ 1 GAT+วิชาเฉพาะ
เอกออกแบบแฟชัน่ รูปแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวน 10 คน
จานวน 17 คน
จานวน 15 คน
จานวน 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 ไม่ต่ากว่า 2.50
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ขัน้ ต่า
 ไม่กาหนด
5. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
5.1 ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
5.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์
ว่ าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ยื่ นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565) โดยต้องอัพโหลด
ไฟล์ ทางหน้าเว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. https://fineart.tu.ac.th ไม่ส่งใบรับรองแพทย์ตามเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 GAT+วิชาเฉพาะ
เอกสิง่ ทอ
เอกแฟชัน่
1. คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
30%
1. คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
30%
2. คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ 35%
2. คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟชั่น 35%
3. คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ
35%
3. คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 35%
รูปแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ
เอกสิง่ ทอ และเอกแฟชัน่
1. คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
20 %
2. คะแนน คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 40 %
3. คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 10 % วิชาภาษาอังกฤษ
10 %
วิชาภาษาไทย
10 % วิชาสังคมศึกษา
10 %
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา
2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสาเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า สาหรับผู้ทสี่ าเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันที่สมัคร
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ใบสาเนาคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. เฉพาะใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ต้องยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-10
พฤษภาคม 2565) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 6
5. ให้นาแฟ้มสะสมผลงานสร้างสรรค์มาด้วย
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัส 10050215800401A

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 ไม่ต่ากว่า 2.50
4. เป็นผู้ทไี่ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30%
 คะแนนวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน ค่าน้าหนัก 40%
 คะแนนวิชาเฉพาะปฏิบตั ิทางการละคอน
ค่าน้าหนัก 30%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th
วิชาความถนัดทางการละคอน สอบวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00. น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ คณะจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน เพื่อมีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติทางการละคอน ในวันที่ 1 เมษายน
2565 ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ www.fineart.tu.ac.th และสอบปฏิบัติทางการละคอน (Audition) วันที่ 9-10 เมษายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา
2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสาเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่สาเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันที่สมัคร
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ใบสาเนาคะแนน GAT พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ให้นาแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้า 63 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050415800101A

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รูปแบบที่ 1 GAT+ PAT4/6

จานวนรับ 10 คน

รูปแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร
 ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่า
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ขั้นต่า
 ไม่กาหนด
5. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัตกิ ารออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์วา่
ตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านัน้ ) ยืน่ พร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565) โดยต้องอัพโหลดไฟล์ทาง
หน้าเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. https://fineart.tu.ac.th ไม่สง่ ใบรับรองแพทย์ตามเวลาที่กาหนดให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 GAT+ PAT4/6
1. คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป 40%
2. คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
60%
รูปแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ
1. คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป 20%
2. คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 40%
3. คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 10 % วิชาภาษาอังกฤษ
10 %
วิชาภาษาไทย
10 % วิชาสังคมศึกษา
10 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 64 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00. น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา
2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสาเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่สาเร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันที่สมัคร
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ใบสาเนาคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. เฉพาะใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ต้องยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-10
พฤษภาคม 2565) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 6
5. ให้นาแฟ้มสะสมผลงานสร้างสรรค์มาด้วย
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้า 65 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400201D
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(DBTM)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ากว่า 45 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
- NEW SAT ไม่ตากว่
่ า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
- GSAT ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 100 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 50 . คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล dbtm@ap.tu.ac.th ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 66 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ต่อ)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1ฉบับ
7. สาเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 029869605 ต่อ 4026 เว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/

หน้า 67 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400401E
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (UDDI) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
วิชา TOEFL (Paper-based) .
ขัน้ ต่า 500 คะแนน
วิชา TOEFL (Internet-based) .
ขั้นต่า 61 คะแนน
วิชา IELTS .
ขัน้ ต่า 6.0 คะแนน
วิชา TU-GET (Paper-based) .
ขัน้ ต่า 500 คะแนน
วิชา TU-GET (Computer-based) .
ขัน้ ต่า 74 คะแนน
วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ .
ขัน้ ต่า 55 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
สังคม
. ค่าน้าหนัก 30 . %
วิชา
อังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 40 . %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตากว่
่ า 2.5
2. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลีย่ นนามสกุล
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง uddi@ap.tu.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ต่อ)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.5 ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารที่ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลีย่ นนามสกุล
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
โทร 02-986-9605-6 ext. 6110-1
เว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th/programs-uddi หรือ https://www.uddi.tds.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ Email: uddi@ap.tu.ac.th / Line: @922dmlid / Facebook: https://www.facebook.com/UDDIThammasat
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400501B
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 90 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร 
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 40 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 60 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 15 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์
. ค่าน้าหนัก 15 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400701B
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 40 คน

รหัส 10050216400301B
หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 28 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 15 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
. ค่าน้าหนัก 15 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว 8.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216900401B
หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
. ค่าน้าหนัก 35 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 35 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัส 10050216400502B
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพือ่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน PAT 4 . วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรม . ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1
. ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสาเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016
ID Line official: @tdsofficial
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสาธารณสุขศาสตร์
รหัส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10050217112501A
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
จานวนรับ 60 คน
10050217112701A
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานวนรับ 70 คน
10050217112702A
สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
จานวนรับ 60 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 ,  คณิตศาสตร์ 12 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
4.1 สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
4.2 สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้าน
สายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 35 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 15 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 15 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน

รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 50 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
ฟิสิกส์ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 35 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 25 . คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานที่ อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) โดยระบุว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
ตามที่กาหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร 02-564-4440-59 ต่อ 7421 เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10050417112703A
สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
10050417112701A
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
10050417112702A
สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 ,  คณิตศาสตร์ 12 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ
4.1 สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
4.2 สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้าน
สายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
- สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 40 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 15 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 15 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน

รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง) (ต่อ)
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
ฟิสิกส์ . ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 15 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ . ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 30 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา
เคมี
. ค่าน้าหนัก 25 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 20 . คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ชีววิทยา . ค่าน้าหนัก 30 . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า
25 . คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานที่ อาคารบุญชูปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) โดยระบุว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
ตามที่กาหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร 054-237-999 ต่อ 5605 เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์
รหัส 10050218130101A

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาอังกฤษ .
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 . ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาเคมี .
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา .
ค่าน้าหนัก 30 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 ที่ พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1.แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน) ดาวน์โหลดที่ https://pharm.tu.ac.th/
2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS Admission ปีการศึกษา 2565 (พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.)
3.สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษาออกให้
5.สาเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8. ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ ระบุว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คณะเภสัชศาสตร์ โทร 0-2986-9213 ต่อ 4270-4271 เว็บไซต์ https://pharm.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ edu.pharm.tu@gmail.com
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รอบที่ 3 ADMISSION

คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
รหัส 10050219903601A
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 1
คะแนน GAT 2

การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

ค่าน้าหนัก 20 %

ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก 20 %

คะแนน GAT 1 + GAT 2 ต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย

150

คะแนน

ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 50

คะแนน

ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า

30

คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า

30

คะแนน

วิชาสังคม

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1.ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
3.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
งานวิจัยและการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4442-70 ต่อ 6718
เว็บไซต์ https://lsed.tu.ac.th/ Email: tcas@lsed.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/tu.lsed/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
รหัส 10050222300001E
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครือ่ งกลวิศวกรรม
เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 9 .  คณิตศาสตร์ 9 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ มีทนุ การศึกษาให้แต่ตอ้ งเลือก SIIT เป็นอันดับหนึง่ และคะแนนอยูใ่ นกลุม่ สูงสุด 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2 วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 .
ค่าน้าหนัก 35 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์ .
ค่าน้าหนัก 35 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 12.30 น.
สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา
2. สาเนาผลคะแนนที่ใช้ยื่น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 1002-1006 เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook: siittu
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รอบที่ 3 ADMISSION

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
รหัส 10050222300002E
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมดิจทิ ลั และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ 9 .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ มีทนุ การศึกษาให้แต่ตอ้ งเลือก SIIT เป็นอันดับหนึง่ และคะแนนอยูใ่ นกลุม่ สูงสุด 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2
วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา คณิตศาสตร์ 1 .
ค่าน้าหนัก 70 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 12.30 น.
สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา
2. สาเนาผลคะแนนที่ใช้ยื่น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 1002-1006 เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook: siittu
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
รหัส 10050222210001E
หลักสูตร วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ 9 .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ มีทนุ การศึกษาให้แต่ตอ้ งเลือก SIIT เป็นอันดับหนึง่ และคะแนนอยูใ่ นกลุม่ สูงสุด 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT 2
วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 .
ค่าน้าหนัก 70 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 12.30 น.
สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สาเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา
2. สาเนาผลคะแนนที่ใช้ยื่น
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โทร 029869009 ต่อ 1002-1006 เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์ Facebook: siittu
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050123210801B
หลักสูตร วทบ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจทิ ลั (โครงการพิเศษ)
(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 25 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 1 . วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
.
ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียน
4. สาเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนวัตกรรม โทร 02 623 5055-8 เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050123904001B
หลักสูตร ศศบ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 90 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.00  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย .
ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา ภาษาอังกฤษ .
ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา สังคมศึกษา .
ค่าน้าหนัก 20 . %
วิชา คณิตศาสตร์ 2 . ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียน
4. สาเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนวัตกรรม โทร 02 623 5055-8 เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050124903601B
หลักสูตร ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ จานวนรับ 75 คน
เศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ
วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา สังคม
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา วิทยาศาสตร์ ค่าน้าหนัก 10 %
วิชา คณิต 2
ค่าน้าหนัก 25 %
วิชา อังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
เอกสารประกอบการสมัคร (ถ้ามี)
1. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับ
สมัครและผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายัง email: ppe.admission@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่าน
รูปแบบออนไลน์แทน)
ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ท่าพระจันทร์
โทร.02613-2842 เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ Line: PPETU_OFFICIAL
Email: ppethammasat@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050124903601E
ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
TU-GET = 500 / IELTS = 6 หรือ TOEFL (paper-based) = 500 หรือ TOEFL (internet-based) = 61
หรือ SAT Reading, Writing, and Language: 450 หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 55 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
🗹 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาสังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25 %
วิชาคณิตศาสตร์ 2 ค่าน้าหนัก 25%
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้าหนัก 10%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา
2. สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนนวิชาสามัญ จานวน 1 ชุด (จากเว็บไซด์ ทปอ.)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง เอกสารประกอบการสมั ค ร โดยอั ป โหลดไฟล์ เ อกสารในรู ป แบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ ไ ม่ เ กิ น 20 MB
เข้ า ในระบบรั บ สมั ค รผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง เอกสารประกอบการสมั ค รมายั ง google forms: https://forms.gle/kcCmunJAFqTSmebY8
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 86 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
4. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หลักฐานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ท่าพระจันทร์
โทร.02-613-2852 ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ or https://www.ppetuinternational.org/
Email: ppe.tu.international@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/ppeinterTU

หน้า 87 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050224210303B

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (กลุม่ พืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22  คณิตศาสตร์ 12
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน PAT 1 . วิชา คณิตศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 . วิชา วิทยาศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานที่ สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา (ปพ.1)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีทเี่ ปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-5644441-79 ต่อ 6811 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เว็บไซต์ https://www. https://ci.tu.ac.th/
อีเมล dsi@staff.tu.ac.th Facebook : Data Science and Innovation

หน้า 88 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัส 10050224210303B

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (กลุม่ พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 7 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร คณิตศาสตร์ 12  ภาษาต่างประเทศ 9 .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน PAT 1 . วิชา คณิตศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 . วิชา วิทยาศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ
ห้อง 118 อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา (ปพ.1)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-5644441-79 ต่อ 6811 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เว็บไซต์ https://www.ci.tu.ac.th/
อีเมล dsi@staff.tu.ac.th Facebook : Data Science and Innovation
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ
10050224210303B หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (กลุม่ GED)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 3 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
 ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ขัน้ ต่า
 ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน PAT 1 . วิชา คณิตศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 40 . %
 คะแนน PAT 2 . วิชา วิทยาศาสตร์
. ค่าน้าหนัก 20 . %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 20 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครัง้ ที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานที่ สถานที่ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. วุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา (ปพ.1)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีทเี่ ปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมสาเนา
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-5644441-79 ต่อ 6811 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เว็บไซต์ https://www. https://ci.tu.ac.th/
อีเมล dsi@staff.tu.ac.th Facebook : Data Science and Innovation

หน้า 90 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050424903601A
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 50 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้ า่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ 1) วิชา
ภาษาไทย
. ค่าน้าหนัก 20 . %
2) วิชา
สังคมศึกษา
. ค่าน้าหนัก 30 . %
3) วิชา
ภาษาอังกฤษ
. ค่าน้าหนัก 20 . %
4) วิชา
คณิตศาสตร์ 2
. ค่าน้าหนัก 15 . %
5) วิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป . ค่าน้าหนัก 15 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะให้ส่งเอกสารหลักฐานแทนการสอบสัมภาษณ์)
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์ หรือ เอกสารหลักฐานแทนการสอบ
1.ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
5. ผลคะแนนวิชาสามัญ
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
** รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ**
(จัดทาเป็นไฟล์ PDF และส่งทาง E-mail : Si.cistulp@gmail.com)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โทร.054-237999 ต่อ 5338
เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/cisacademic
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วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)
รหัส 10050424903601B
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปาง)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 40 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50
 2.75
 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา สังคมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25 %
วิชา คณิตศาสตร์2
ค่าน้าหนัก 25 %
วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้าหนัก 10 %

.  ไม่กาหนด
 ไม่กาหนด

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
**ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ยังคงมีอยู่ หลักสูตรฯ จะให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ส่งเอกสารแทนการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เอกสารตามเอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
2. สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จานวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.)
3. สาเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลาปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง 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
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วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัส 10050127902801E
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
รหัส 10050127902601E
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1) IELTS (Academic) ไม่ตากว่
่ า 6.0 หรือ
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ากว่า 74 คะแนน หรือ
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน หรือ
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ตากว่
่ า 400 คะแนน หรือ
(6) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก
40
.%
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก
15
.%
วิชา สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก
15
.%
วิชา ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
30
.%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจาตัวประชาขน 2. เอกสารวุฒิการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 (กรณีที่ยังไม่ได้ใบ ปพ. 2 สามารถใช้จดหมายรับรองแทนได้)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/S2b6qpSerG7imJa99
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาขน
2. เอกสารวุฒิการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2 (กรณีที่ยังไม่ได้ใบ ปพ. 2 สามารถใช้จดหมายรับรองแทนได้)
*โปรดนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสาเนาเอกสารที่รับรองสาเนาเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โทร 064-585-3595 เว็บไซต์ https://www.pbic.tu.ac.th
ช่องทางออนไลน์ http://www.facebook.com/pbic.tu
Line ID: @admissionpbictu
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
รหัส 10050229111501E
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
(หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 1 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล
(Online) ที่ได้รับปริญญา
3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต .  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ : มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมีผลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥74) หรือ
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥61) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 35 คะแนนและมีผลการเรียนเฉลีย่ รวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีท่ ดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…ภาษาอังกฤษ…….……ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา…คณิตศาสตร์…1……….ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา…เคมี…………..............…ค่าน้าหนัก 30 %
วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้าหนัก 30 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

รายละเอียดหน้าถัดไป =>

หน้า 94 จาก 101
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รอบที่ 3 ADMISSION

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือก
หลักสูตรที่สมัคร =>เลือกแบบฟอร์ม
2. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission
=> Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร => เลือกแบบฟอร์ม โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผตู้ รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผตู้ รวจโรค
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-564-4440 ต่อ 7595
มือถือ 094-5531535
เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th อีเมล cicm.document6@gmail.com
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
รหัส 10050229110501E
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 1 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และจะสาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกาลังศึกษาและจะ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล
(Online) ที่ได้รับปริญญา
4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีท่ ดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ : แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥74) หรือ
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥61) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และ วิชา CMN 121 Fundamentals of Chinese 2
อนึง่ ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนทีน่ ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีท่ ดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…ภาษาอังกฤษ……………ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา…คณิตศาสตร์………….…ค่าน้าหนัก 20 %
วิชา…เคมี…………..............…ค่าน้าหนัก 30 %
วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้าหนัก 30 %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
หน้า 96 จาก 101

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 ADMISSION

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์ ม การรายงานตั ว เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs =>
เลือกหลักสูตรที่สมัคร =>เลือกแบบฟอร์ม
2. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission
=> Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร => เลือกแบบฟอร์ม โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผตู้ รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผตู้ รวจโรค
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-564-4440 ต่อ 7595
มือถือ 094-5531535
เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th อีเมล cicm.document6@gmail.com

หน้า 97 จาก 101
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
รหัส 10050229113001E
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 ADMISSION

จานวนรับ 1 คน

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล
(Online) ที่ได้รับปริญญา
3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา เช่น ตาบอดหรือสายตาเลือนรางทั้งข้างเดียวและสองตา
หรือตาบอดสีตั้งแต่ระดับปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มีค่าการรับรู้สามมิติ (Stereopsis) ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc
4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต .  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต .
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า  2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ : มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมีผลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน และมีผลการเรียนเฉลีย่ รวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีท่ ดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…ภาษาอังกฤษ……………ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า – คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…คณิตศาสตร์ 1……….…ค่าน้าหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า – คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…เคมี…………..............…ค่าน้าหนัก 30 % และต้องมีคะแนนไม่ตากว่
่ า – คะแนน
 คะแนน วิชาสามัญ วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้าหนัก 30 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า – คะแนน
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
รายละเอียดหน้าถัดไป =>
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ (ต่อ)
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือก
หลักสูตรที่สมัคร =>เลือกแบบฟอร์ม
2. ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission
=> Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร => เลือกแบบฟอร์ม โดยให้นาใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผตู้ รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผตู้ รวจโรค
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมสาเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและผูส้ มัครลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-564-4440 ต่อ 7595 มือถือ 0945531535 เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th อีเมล cicm.document6@gmail.com
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
รหัส 10050230903601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม
จานวนรับ 80 คน
(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2564 เท่านั้น
 กศน.
 เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่ งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ ลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุม่ สาระขัน้ ต่า ตลอดหลักสูตร  วิทยาศาสตร์ .  คณิตศาสตร์ .  ภาษาต่างประเทศ .  ไม่กาหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันทีส่ มัคร ขัน้ ต่า
 2.50  2.75  3.00  ไม่กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
 คะแนน GAT
วิชาความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 30 %
 คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย.
ค่าน้าหนัก 15 . %
วิชาสังคมศึกษา.
ค่าน้าหนัก 15 . %
วิชาภาษาอังกฤษ.
ค่าน้าหนัก 15 . %
วิชาคณิตศาสตร์ 2 .
ค่าน้าหนัก 15 . %
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป . ค่าน้าหนัก 10 . %
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
ดูรายละเอียดทีเ่ ว็บไซต์ www.mytcas.com
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. ใบสมัครที่แสดงการเลือกลาดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com
ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-5644440 ต่อ 1044
เว็บไซต์ www.psds.tu.ac.th
อีเมล ba@psds.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/IHSD.PSDS
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การรับสมัครผ่านกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์
รหัส 10050211100101A

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จานวนรับ 65 คน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จานวนรับ 45 คน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

จานวนรับ 30 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัส 10050213120101A
คณะเภสัชศาสตร์
รหัส 1005218130101A

ให้ตดิ ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
http://www9.si.mahidol.ac.th
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