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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ระดับปรญิญาตรี  
ประจาํปการศึกษา  2565 

รอบที ่3 ADMISSION  

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต/ศูนยลําปาง/ศูนยพัทยา/    

ทาพระจันทร โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ใน
การกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)  

2.  คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 
3.   เกณฑและวิธีการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตรที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้     

การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก  
ใหคณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปนผูวนิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปนทีส่ิน้สดุ 

4.  ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร 
 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะ/สาขาวิชาที่ตองการสมัครอยางละเอียด       
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
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.  การรบัสมคัร  
� รอบที่ 3 Admission 

 รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง student.mytcas.com  
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 ผูสมัครเลือกสมัครไดสูงสุด ไมเกิน 10 อันดับ แบบเรียงลําดับ (ลําดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ตองการ       
เขาศึกษามากที่สุด) 
  
 
 
 
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      

อธิการบดีแหงประเทศไทย และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้ งที่  5/2564                            
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 พิจารณาเห็นชอบ ลดคาสมัคร TCAS ปการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission 15%              
(เฉพาะ TCAS65 เทานั้น) ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่ปรับลด 15% แลว จะเปนไปตามอัตราที่อยูในระบบ
รับสมัครของทปอ. ที่ www.mytcas.com 

7.  การยนืยนัสิทธิเ์ขาศึกษา 
การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ AutoClearing ประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด           

ที่ผานการคัดเลือก โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของ                 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

8.  การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 
8.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์ เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ            

ไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินให
ไมวากรณีใด ๆ 
 
 

ขั้นตอนการสมัครเปนไปตามการบรหิารจดัการ 
ของทีป่ระชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
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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 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS      

เพ่ือนําไปใชในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการ
ทดสอบเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 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 จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือไดรับการยกเวน การเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑ
การจัดการเรียนวิชาดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ      
สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

9.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
หรือหากไมประสงคจะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

10.  หลกัสตูรและอตัราคาธรรมเนยีมการศึกษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยั วาดวยอตัราคาธรรมเนยีมการศึกษาชัน้
ปริญญาตร ีดรูายละเอยีดไดทีเ่วบ็ไซต www.reg.tu.ac.th หรือเวบ็ไซตแตละคณะ 
 
                                   
 

 
 
 
 
 

  

ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน    พ.ศ.    2564 

 

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

29 

Wanchaloem
New Stamp
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตรี ประจาํปการศกึษา 2565 
รอบที ่3 Admission  

 
กิจกรรม วนั  เดือน  ป สถานที ่/ เวบ็ไซต 

รับสมัคร / ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS 
(สําหรับผูที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ 
เลือกสาขาวชิาทีต่องการสมคัรแบบเรยีงลาํดบั
ไมเกิน 10 อันดับ พรอมชําระเงินคาสมัคร 

วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 
ผู สมัครทุกคนเข าระบบเพื่ อยืนยันสิทธิ์        
เขาศึกษา หรือ แสดงความจํานงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบที ่3 ครั้งที ่2  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 student.mytcas.com 
การสัมภาษณและตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(กําหนดการตามที่แตละคณะกําหนด) 
ประกาศรายชือ่ผูยนืยนัสทิธิเ์ขาศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565 www.tuadmissions.in.th 
ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม 

x การจัดระดับพ้ืนฐานความรู
ภาษาตางประเทศ 

x การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

x การจดทะเบียน 

x การตรวจรางกายนักศึกษาใหม 

จะแจงใหทราบภายหลัง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th 
 

เปดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจงใหทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 1 จาก 101 
 

 
คณะนติศิาสตร ์
รหสั  10050201901001A หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ   

จ านวนรบั 
(1) รปูแบบที่ 1 (GAT+วชิาเฉพาะ)  300 คน    
(2) รปูแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7) 70 คน (แบง่เปน็ PAT1 วชิาความถนดัทางคณติศาสตร์ 28 คน   
     PAT7 วชิาภาษาฝรัง่เศส 18 คน วชิาภาษาเยอรมนั 8 คน วิชาภาษาญีปุ่น่ 8 คน วิชาภาษาจนี 8 คน) 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                             ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
        เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอื่น ๆ  

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
                         กรณีเฉพาะรูปแบบท่ี 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนปีการศึกษา 2564 จะต้องมี

อายุไม่เกิน 20 ปี (ค านวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2565 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือน
ปีเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก  
รปูแบบที่ 1 (GAT+วชิาเฉพาะ) 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     ค่าน้ าหนัก    30   . %    
 วิชาเฉพาะ          ค่าน้ าหนัก    70    .% 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ. 

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 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, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
 

รปูแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7) 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT    ค่าน้ าหนัก    70   . %  
 คะแนน PAT 1  . หรือ PAT  7  . วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ วิชา ภาษาเยอรมัน หรือ 
                           วิชาภาษาญี่ปุ่น  หรือ วิชาภาษาจีน  ค่าน้ าหนัก    30   . %  

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 2 จาก 101 
 

 

คณะนติศิาสตร ์(ตอ่) 
สอบสมัภาษณ ์

วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายสามญั หรือเทียบเท่า 

(ฉบับจริง)  

3. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน  
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต      โทร 02-9695113  เว็บไซต์ http://www.law.tu.ac.th.  
 ช่องทางออนไลน์  ID Line : @626fdxoz 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 3 จาก 101 
 

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

คณะนติศิาสตร ์(ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 

รหสั  10050201901001A หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ  (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 
จ านวนรบั 
(1) รปูแบบที่ 1 (GAT+วชิาเฉพาะ)  100 คน    
(2) รปูแบบที่ 2 (GAT+PAT1/7)     50 คน (แบง่เปน็ PAT1 วชิาความถนดัทางคณติศาสตร์ 28 คน   
     PAT7 วชิาฝรัง่เศส 8 คน วชิาภาษาเยอรมนั 3 คน วชิาภาษาญีปุ่น่ 3 คน วชิาภาษาจนี 8 คน) 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น                     กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
        เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอื่น ๆ  

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
                       กรณีเฉพาะรูปแบบที่ 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2564 จะต้องมี

อายุไม่เกิน 20 ปี (ค านวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2565 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือน
ปีเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก 
รปูแบบที่ 1 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     ค่าน้ าหนัก    30   . %    
 วิชาเฉพาะ          ค่าน้ าหนัก    70    .% 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ. 

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 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, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
 

รปูแบบที่ 2 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT    ค่าน้ าหนัก     70        . %    
 คะแนน PAT 1  . วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT  7  . วิชาภาษาฝรั่งเศส หรือ วิชาภาษาเยอรมัน หรือ 
                           วิชาภาษาญี่ปุ่น  หรือ วิชาภาษาจีน  ค่าน้ าหนัก    30   . %  

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 4 จาก 101 
 

 

 

 

  

คณะนติศิาสตร ์(ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) (ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์
วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายสามญั หรือเทียบเท่า 

(ฉบับจริง)  
3. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุลในหลักฐานไมต่รงกัน  

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง      โทร. 081-4387096, 054 -237981 ต่อ 5381, 5382  
            เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง 
   



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 5 จาก 101 
 

 

 

 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี (รปูแบบ GAT+PAT1) 
รหสั  10050202610501A หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  จ านวนรบั  150  คน 
รหสั  10050202610801A หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ จ านวนรบั    65  คน 
รหสั  10050202610801A   หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาอืน่ๆ จ านวนรบั  150  คน 
รหสั  10050102610501A หลกัสตูร บช.บ.การบญัชธีรุกจิแบบบรูณาการ (ศึกษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร์) จ านวนรบั    45  คน 
รหสั  10050102610801A หลกัสตูร บธ.บ.การจดัการธุรกจิแบบบรูณาการ (ศึกษาที่ มธ.ทา่

พระจันทร)์ 
จ านวนรบั    45  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป     ค่าน้ าหนัก      40       . %    
 คะแนน PAT   1 . วิชา  ความถนัดทางคณิตศาสตร์   .   ค่าน้ าหนัก    60     . % 
หมายเหต ุ ผูม้สีทิธิส์มคัรตอ้งไดค้ะแนนหลงัคณูคา่น้ าหนกั รวมกนั 2 วชิา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว  ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศท่ี  www.tbs.tu.ac.th  
สถานท่ี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1.  ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดบัในการสมัคร จาก www.mytcas.com      
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ส าเรจ็การศกึษาช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) ที่แสดงค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPA)  

ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร
ประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนน และเอกสารรับรองที่เป็นทางการด้วย 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกลุ เฉพาะกรณีที่ช่ือ - สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มธ.ศูนย์รังสิต    โทร 02-696-5730    เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th  
            ช่องทางออนไลน์  Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 6 จาก 101 
 

 

 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี (รปูแบบ วิชาสามญั) 
รหสั  10050202610501A หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  จ านวนรบั  20  คน 
รหสั  10050202610801A หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ จ านวนรบั  20  คน 
รหสั  10050202610801A   หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาอืน่ๆ จ านวนรบั  15  คน 
รหสั  10050102610501A หลกัสตูร บช.บ.การบญัชธีรุกจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั  15  คน 
รหสั  10050102610801A หลกัสตูร บธ.บ.การจดัการธุรกจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั  15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    สังคมศึกษา        .    ค่าน้ าหนัก    10    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30      . คะแนน 
                               วิชา    ภาษาอังกฤษ      .    ค่าน้ าหนัก    40    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30      . คะแนน 
                               วิชา    คณิตศาสตร์ 1    .    ค่าน้ าหนัก    50    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30      . คะแนน 
หมายเหต ุ ผูม้สีทิธิส์มคัรตอ้งไดค้ะแนนหลงัคณูคา่น้ าหนกั รวมกนั 3 วชิา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว  ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศท่ี  www.tbs.tu.ac.th  
สถานท่ี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1.  ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดบัในการสมัคร จาก www.mytcas.com      
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร
ประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการด้วย 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกลุ เฉพาะกรณีที่ช่ือ - สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มธ.ศูนย์รังสติ    โทร 02-696-5730    เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th  
            ช่องทางออนไลน์  Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 7 จาก 101 
 

 

  

คณะรฐัศาสตร ์(รปูแบบ GAT+วชิาเฉพาะ) 
รหสั 
1005023903201A 
1005023903201A 
1005023903201A 
 

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัทติ  
 วชิาเอกการเมอืงการปกครอง      
 วชิาเอกการระหวา่งประเทศ        
 วชิาเอกบรหิารรฐักจิ 
 

 
จ านวนรบั 40 คน 
จ านวนรบั 40 คน 
จ านวนรบั 40 คน 
 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป     ค่าน้ าหนัก   30  . %     
 วิชาเฉพาะ          ค่าน้ าหนัก   70  .% 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ.  
มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 
วิชา เฉพาะคณะรัฐศาสตร์ สอบวนัอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม  2565  เวลา 8.30 – 11.30 น.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี  คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com     
2. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา      
3. บัตรประชาชน พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  โทร 02-696-5462    เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th 
            อีเมล polscitu.tcas@gmail.com    Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 8 จาก 101 
 

 

 

  

คณะรฐัศาสตร ์(รปูแบบ GAT+PAT1/PAT7+วิชาสามญั) 
รหสั 
1005023903201A 
1005023903201A 
1005023903201A 
 

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัทติ 
วิชาเอกการเมอืงการปกครอง      
วิชาเอกการระหวา่งประเทศ        
วิชาเอกบรหิารรฐักจิ 
 

 
จ านวน 45 คน 
จ านวน 45 คน 
จ านวน 45 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                            กศน. 
         เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป                                       ค่าน้ าหนัก   30     . %     
 คะแนน PAT 1 คณิตศาสตร์ หรือ 7.1-7.5 วิชา ความถนัดทางภาษา            ค่าน้ าหนัก   20     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  สังคมศึกษา                                               ค่าน้ าหนัก   25     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ                                             ค่าน้ าหนัก   25     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 13.00 น.  สถานท่ี  คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. หลักฐานใบสมัคร Print จากระบบการสมัครของ ทปอ.    
2. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา      
3. บัตรประชาชน พร้อมส าเนา 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  โทร 02-696-5462    เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th 
            อีเมล polscitu.tcas@gmail.com    Facebook : www.facebook/PR.POLSCI.TU  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 9 จาก 101 
 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์
รหสั 10050204611101A หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ 

รปูแบบ PAT1+วิชาสามญั 
รปูแบบ GAT+PAT1+วิชาสามญั+GPAX 

 
จ านวนรบั  180 คน 
จ านวนรบั   60 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
                ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทยีบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

รูปแบบที่ 1  จ านวนรับ  180 คน  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
  คะแนน PAT1 วิชาคณิตศาสตร์             ค่าน้ าหนัก   50  .% 
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย        ค่าน้ าหนัก   20  .% 

              คะแนน วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก   20  .% 
  คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา        ค่าน้ าหนัก   10  .% 

 
            รูปแบบที่ 2 จ านวนรับ 60 คน  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลอืกรวม 100 คะแนน ดังนี้      
               คะแนน GAT                                    ค่าน้ าหนัก   30  .%                    

   คะแนน PAT1 วิชาคณิตศาสตร์              ค่าน้ าหนัก   20   .%  
   คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก   15   .%  
   คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย           ค่าน้ าหนัก   15   .% 

               คะแนน วิชาสามัญ วิชาสังคม                 ค่าน้ าหนัก   10   .% 
               คะแนน GPAX                                  ค่าน้ าหนัก   10   .%    
 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตวั เวลา 8.00 น. สถานท่ี  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค) 
หมายเหต:ุ ผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณส์ามารถตรวจสอบรายละเอียดก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ท่ี www.admissions.econ.tu.ac.th   
 
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 10 จาก 101 
 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์(ตอ่) 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ     
3. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ–สกลุ เฉพาะกรณี ช่ือ-สกลุ ในหลักฐานไม่ตรงกนั (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 1  ฉบบั        
4. แบบฟอร์มกรอกประวตัิผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ที ่www.admissions.econ.tu.ac.th 
5. กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและ

เอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสติ  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            โทร 02 696 5680-2 ,082-790-1453  เว็บไซต์ E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th 
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 11 จาก 101 
 

 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
รหสั 10050205903701A หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ 

(รปูแบบ GAT+วชิาเฉพาะ) 
(รปูแบบ GAT+วชิาสามญั) 

 
จ านวนรบั  150 คน 
จ านวนรบั    70 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   .   คณติศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .    ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า          2.50               2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนนตามรูปแบบ ดังนี ้

รปูแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก    30  . %      
 วิชาเฉพาะ      ค่าน้ าหนัก    70   .%     
วิชาเฉพาะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  60  . คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
 

รปูแบบ GAT+วิชาสามญั 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป            ค่าน้ าหนัก 40 . %     
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย.            ค่าน้ าหนัก 15 .%    
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาสังคมศึกษา.          ค่าน้ าหนัก 15 .% 
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาคณติศาสตร์ 2.       ค่าน้ าหนัก 15 .%   
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป .  ค่าน้ าหนัก 15 .%  

ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 

วิชา ความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   
สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม  2565  เวลา 9.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิตและศูนย์ล าปาง 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะผู้สมัครรูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ) 
3. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.) 
ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัรมายงัอเีมล tcas.socwork@gmail.com  จ านวน 1 ไฟล ์ในรปูแบบไฟล ์PDF. เทา่นัน้  
โดยตัง้ชือ่ไฟลด์งันี ้
รปูแบบGAT+วชิาเฉพาะ ชือ่ไฟล ์ชื่อ – สกลุ ภาษาไทย (TCAS 3.1)  
รปูแบบ GAT+วิชาสามญั ชือ่ไฟล ์ชื่อ – สกลุ ภาษาไทย (TCAS 3.2) 
สง่เอกสารภายในวนัที ่11 พฤษภาคม  2565  เวลา 16.00 น.  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 12 จาก 101 
 

 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์(ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์   
รปูแบบ GAT+วิชาเฉพาะ  วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
รปูแบบ GAT+วิชาสามญั  วันศุกร ์ท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สมัภาษณ ์เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com 
2. ส าเนาบัตรประชาชน       
3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 4. Portfolio (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02 696 5504   เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th 
            อีเมล bsw.tu.request@gmail.com  Facebook : “หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 
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คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050205903701A หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง)  

(รปูแบบ GAT+วชิาเฉพาะ) 
(รปูแบบ GAT+วชิาสามญั) 

 
จ านวนรบั  80 คน 
จ านวนรบั  30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  
องคป์ระกอบวชิาและคา่น้ าหนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
รปูแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก    30  . %      
 วิชาเฉพาะ      ค่าน้ าหนัก    70   .%     
 

รปูแบบ GAT+วิชาสามญั 
 คะแนน GAT วิชาความถนัดทั่วไป             ค่าน้ าหนัก 40 . %     
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย.             ค่าน้ าหนัก 15 .%    
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาสังคมศึกษา.           ค่าน้ าหนัก 15 .% 
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาคณติศาสตร์ 2.        ค่าน้ าหนัก 15 .%   
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป .  ค่าน้ าหนัก 15 .%  

ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ.  
 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 

วิชา ความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม  2565  เวลา 9.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ศูนย์รังสิตและศูนย์ล าปาง  

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะผู้สมัครรูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ) 
3. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.) 
ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัรมายงัอเีมล swtulp@gmail.com  จ านวน 1 ไฟล ์ในรปูแบบไฟล ์PDF. เทา่นัน้  
โดยตัง้ชือ่ไฟลด์งันี ้
รูปแบบGAT+วิชาเฉพาะ ช่ือไฟล์ ช่ือ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.1)  
รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ ช่ือไฟล์ ช่ือ – สกุล ภาษาไทย (TCAS 3.2) 
สง่เอกสารภายในวนัที ่11 พฤษภาคม  2565  เวลา 16.00 น.  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 

mailto:swtulp@gmail.com


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 14 จาก 101 
 

 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) (ตอ่) 
สอบสมัภาษณ ์   

รปูแบบ GAT+วิชาเฉพาะ  วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
รปูแบบ GAT+วิชาสามญั  วันศุกร ์ท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com 
2. ส าเนาบัตรประชาชน      3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 4. Portfolio (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861 
 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com  Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนยล์ าปาง” 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 15 จาก 101 
 

 

 

คณะศลิปศาสตร ์

รหสั 10050206113101A หลกัสตูร วท.บ.จติวทิยา (รปูแบบ วชิาสามญั 5 วิชา) จ านวนรบั 35 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ ไมเ่ป็นผู้พิการทางสายตาและผูป้่วยตาบอดส ี
                ส าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนข้ึนไป                                                                                                                          
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาไทย        ค่าน้ าหนัก  20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา      ค่าน้ าหนัก  20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน 

 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก  20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน  
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา คณติศาสตร์ 1   ค่าน้ าหนัก  20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน  
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ชีววิทยา          ค่าน้ าหนัก  20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
6. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไมม่ีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 16 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206113101A หลกัสตูร วท.บ.จติวทิยา (รปูแบบ วชิาสามญั + PAT1 หรอื PAT 7) จ านวนรบั 25 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ ไมเ่ป็นผู้พิการทางสายตาและผูป้่วยตาบอดส ี
                ส าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนข้ึนไป                                                                                                                          
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7  วิชา คณิต หรือภาษา  ค่าน้ าหนัก 25. % (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาไทย                      ค่าน้ าหนัก  25 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา                    ค่าน้ าหนัก  25 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน 

 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาอังกฤษ                  ค่าน้ าหนัก  25 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า  30  คะแนน  
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
6. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไมม่ีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวิทยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 17 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901201A หลกัสตูร ศศ.บ.บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .  คณิตศาสตร ์    .  ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.5,7.7  วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้ าหนัก 25. %  ยกเว้น 7.6 ภาษาบาลี  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                           

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย      ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  25 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 %  
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 18 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901401A หลกัสตูร ศศ.บ.ประวตัศิาสตร ์ จ านวนรบั 20 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.5,7.7  วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้ าหนัก 25. %  ยกเว้น 7.6 ภาษาบาลี  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                           

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย      ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 % 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 19 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901501A หลกัสตูร ศศ.บ.ปรชัญา จ านวนรบั 25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1- 7.7  วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้ าหนัก 25. %  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                           

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย            ค่าน้ าหนัก  15 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา          ค่าน้ าหนัก  15 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ        ค่าน้ าหนัก  30 % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค่าน้ าหนัก  15 % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 20 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901901A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาญีปุ่น่ (กลุม่มพีืน้ฐานความรูภ้าษาญีปุ่น่) จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                             กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                  3.00                       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา   ค่าน้ าหนัก  25 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)   ค่าน้ าหนัก 25 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า  225  คะแนน   
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com           
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา                 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา                              
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา                                    
5. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)      
6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
7. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.3 
8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีปุ่่น (JLPT) (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 21 จาก 101 
 

 

 

คณะศลิปศาสตร ์

รหสั 10050206901901A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาญีปุ่น่ (กลุม่ไมม่พีืน้ฐานความรูภ้าษาญีปุ่น่) จ านวนรบั 20 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                             กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ    กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญีปุ่่น กล่าวคือ 
                ก. เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรียนภาษาญีปุ่่นในระดับมัธยมปลายปรากฏรวมเกิน 6 หน่วยกิต และ 
                ข. เป็นผู้ทีต่้องไม่ได้เลือกสอบวิชา PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หากเลือกสอบวิชา PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น 
จะถือว่าผิดคณุสมบัติ และ 
                ค. เป็นผู้ที่ไม่เคยไปอยู่ และ/หรือ ศึกษาที่ประเทศญี่ปุน่ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป 
             ผูส้มคัรทีแ่จง้ขอ้มลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา   ค่าน้ าหนัก  25 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7  วิชา  คณิต หรือภาษา  ค่าน้ าหนัก 25 %  ยกเว้น 7.3 ภาษาญี่ปุ่น  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ)   
เอกสารประกอบการสมคัร 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1     2. หลักฐานใบแสดงผลการสอบคะแนน PAT  
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/h6y9XjEH7Hj7TriX6 

ระหว่างวันท่ี 18 เมษายน 2565 ถึง วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิใ์นการรบัเขา้ศกึษา 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1   วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565 
 ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2   วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
           2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา                      5. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
           3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา                                   6. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
           4. ใบแสดงผลสอบ PAT ของทุกครั้งท่ีเคยเข้าสอบ * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา              วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

https://forms.gle/h6y9XjEH7Hj7TriX6


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 22 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902001A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาไทย จ านวนรบั 25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ        
                ส าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทยีบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนข้ึนไป                                                                                                     
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1- 7.7  วิชา คณิต หรือภาษา ค่าน้ าหนัก 20. %  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                           

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  40 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  20 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  20 % 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 23 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902401A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาฝรัง่เศส (กลุม่มพีืน้ฐานความรูภ้าษาฝรัง่เศส) จ านวนรบั 20 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                   2.75               3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ        
          - ผู้สมัครต้องเรยีนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
        ***ผูส้มคัรทีแ่จง้ขอ้มลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา*** 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป   ค่าน้ าหนัก  30 %   
             คะแนน PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)     ค่าน้ าหนัก 70 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   180  คะแนน             
เอกสารประกอบการสมคัร 

- ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1       
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/DPZVJEvc3XCYKLvdA 

ระหว่างวันท่ี 18 เมษายน 2565 ถึง วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิใ์นการรบัเขา้ศกึษา 
 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
           2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
           3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
           4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
           5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
           6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.1 
           7. เอกสารแสดงการไปศกึษาต่างประเทศ (หากมี) 
           * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ    

หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา        วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

https://forms.gle/DPZVJEvc3XCYKLvdA


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 24 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902402A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาเยอรมนั จ านวนรบั 10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                   2.75                3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ  ต้องมคีวามรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันมาแล้ว กล่าวคือ  
                 ก. เคยเรียนสายศลิป์ภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรอื  
                 ข. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลีย่นในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไมต่่ ากว่า 9 เดือน หรอื  
                 ค. มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
                 ***ผูส้มคัรทีแ่จง้ขอ้มลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา*** 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT  วิชา ความถนัดท่ัวไป    ค่าน้ าหนัก  30 %   
             คะแนน PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)      ค่าน้ าหนัก 70 %             
เอกสารประกอบการสมคัร 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1  หรือ   2. เอกสารหลักฐานวา่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน  หรือ 
3. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง https://forms.gle/BBcymEu6Gp9yFa3V6   

ระหว่างวันท่ี 18 เมษายน 2565 ถึง วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิใ์นการรบัเขา้ศกึษา 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2    วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565  
 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมูลอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
           2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
           3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
           4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
           5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
           6. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน  
           7. เอกสารแสดงการไปแลกเปลีย่นในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไมต่่ ากว่า 9 เดือน (หากมี) 
           8. เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 (หากมี) 
              * โปรดลงนามส าเนาถกูต้องในเอกสารทุกฉบับ  

หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา       วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

https://forms.gle/BBcymEu6Gp9yFa3V6


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 25 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902403A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษารสัเซยี จ านวนรบั 25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
   
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7  วิชา คณิตหรือภาษา    ค่าน้ าหนัก 25. %  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ) 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 %  
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 26 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902502A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ จ านวนรบั 35 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                   2.75                3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒคิวามรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป                                                                                      
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                                          
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  50 % 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 27 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901801A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาและวฒันธรรมจนี จ านวนรบั 40 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                             กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                  3.00                       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา   ค่าน้ าหนัก  25 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน PAT 7.4 (ภาษาจีน)               ค่าน้ าหนัก 25 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  225  คะแนน   
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 28 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206900101A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาศาสตร ์ จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .  คณิตศาสตร ์     .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7  วิชา คณิตหรือภาษา    ค่าน้ าหนัก 25. %  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ) 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่  40  คะแนน 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  40  คะแนน 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 29 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902501A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาองักฤษ  (เลอืกสอบคณติศาสตร/์วทิยาศาสตร)์ จ านวนรบั 30 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ส าหรับผู้ที่สอบเทยีบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป  โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน)                                                                                                                        
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก  20 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา        ค่าน้ าหนัก  20 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก  20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   70  คะแนน 
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา คณิตศาสตร์ 2     ค่าน้ าหนัก  20 %   
             คะแนน วิชาสามัญ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค่าน้ าหนกั  20 %  
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 30 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902501A หลกัสตูร ศศ.บ.ภาษาองักฤษ (เลอืกสอบ ภาษาตา่งประเทศ) จ านวนรบั 30 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรยีนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา  ค่าน้ าหนัก  25 %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า   70  คะแนน 

 คะแนน PAT 7.1-7.7  วิชา ภาษา   ค่าน้ าหนัก 25 %   (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ) 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 31 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206220101A หลกัสตูร วท.บ.ภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ  จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .  ภาษาตา่งประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
                ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไมม่คีวามพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา                                                                                                                           
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้          
 คะแนน PAT 2      วิชา วิทยาศาสตร์  ค่าน้ าหนัก 20. %                         

             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  20 %   
             คะแนน วิชาสามัญ  วิชา สังคมศึกษา   ค่าน้ าหนัก  20 %  

 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  20 %  
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชา คณติศาสตร์ 1  ค่าน้ าหนัก  20 %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
6. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไมม่ีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 32 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902404A หลกัสตูร ศศ.บ.สเปนและลาตนิอเมรกินัศกึษา จ านวนรบั 20 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์     .  ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวุฒิ ความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒคิวามรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนใน
ประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชาต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7  วิชา คณิตหรือภาษา    ค่าน้ าหนัก 25. %  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สดุ) 
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย     ค่าน้ าหนัก  25 %   
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา สังคมศึกษา   ค่าน้ าหนัก  25 %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก       

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/  
         อีเมล academic@arts.tu.ac.th    Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 33 จาก 101 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902401B หลกัสตูร ศศ.บ.รสัเซยีศกึษา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .  คณิตศาสตร ์    .  ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน PAT 1 หรือ 7.1-7.7 . วิชา คณิต หรือ ภาษาตา่งประเทศ  ค่าน้ าหนัก 25 %.  (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)   
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย.        ค่าน้ าหนัก 25. %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาสังคมศึกษา.      ค่าน้ าหนัก 25. %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาอังกฤษ.    ค่าน้ าหนัก 25. %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์ วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
การรายงานตัว เวลา  8.30  น.       สถานท่ี  ตึกคณะศลิปศาสตร์  ช้ัน 2 โครงการรัสเซียศึกษา มธ. ศูนย์ร์งสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครที่แสดงข้อมลูอันดับการเลือก ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4. ใบปพ.1 พร้อมส าเนา 
5. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (หากมี) 
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   
หากตรวจพบวา่ผูผ้า่นการคดัเลือกทีเ่ขา้สอบสมัภาษณม์คีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัร มหาวทิยาลยัจะปรบัเป็นผูไ้มผ่า่นการคดัเลอืก 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศลิปศาสตร์    โทร 02-696-5663-4   เว็บไซต์  www.russ.arts.tu.ac.th 
            อีเมล russian_studies@arts.tu.ac.th   Facebook : โครงการรสัเซยีศึกษา ธรรมศาสตร ์

โครงการรสัเซยีศกึษา เปน็โครงการพเิศษ หลกัสตูรภาษาไทย ซึง่คา่ใชจ้า่ยจดัเกบ็ไมเ่ทา่กบัภาคปกติ ขอใหผู้ส้มคัรโปรดศกึษาขอ้มลูใหเ้ขา้ใจ 
**โครงการฯ จะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเตรยีมความพรอ้ม (เฉพาะภาคการศกึษาแรก) 4,000 บาท (สีพ่นับาทถว้น) 

โดยจดัเกบ็ลว่งหนา้หลงัจากประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา ทัง้นีเ้พื่อเปน็การยนืยนัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
(ในสว่นวนัที่ช าระเงนิจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงัจากประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา) 

หมายเหต ุเมื่อผูส้มคัรยนืยนัสทิธิท์ีจ่ะเขา้มาเปน็นกัศกึษาโครงการรสัเซยีศกึษา ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะขอยา้ยสาขาวชิา/คณะฯ ทกุกรณ ี 
  

mailto:russian_studies@arts.tu.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050106902801B หลกัสตูร ศศ.บ.เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตศ้กึษา (โครงการพเิศษ)  

(ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์   
จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

         เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                            กศน. 
         เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   .   คณติศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                        
 คะแนน PAT 1 . วิชา คณิตศาสตร์ หรือ คะแนน PAT 7.1 – 7.7 วิชา ภาษา     

                  ค่าน้ าหนัก 25. %   (ระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด) 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   ภาษาไทย      ค่าน้ าหนัก    25    . %  

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   สังคม           ค่าน้ าหนัก    25    . %  
             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
รายงานตัวและรับบตัรคิว  เวลา 8.30 น. 
หลักฐานการรายงานตัว   บตัรประจ าตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นท่ีมีรูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบบัจรงิ) 
เวลาสมัภาษณ์  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  
สถานท่ีสอบสมัภาษณ์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร์  

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ ์
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หลักฐานทางราชการอื่นท่ีมรีูปถ่ายปรากฏอยู่ (ฉบบัจรงิ)      
2. ส าเนาใบเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) (รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) 

           3.  Portfolio (ถ้ามี) 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึษา  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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คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 
รหสั 10050207903801A หลกัสตูรวารสารศาสตรบณัฑติ  

พืน้ฐานวทิยาศาสตร ์รปูแบบ GAT+วชิาสามญั 
พืน้ฐานศลิปศาสตร ์  รปูแบบ GAT+PAT7+วิชาสามญั 

 
จ านวนรบั   80 คน 
จ านวนรบั  120 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ตามรูปแบบดังนี้      
พืน้ฐานวทิยาศาสตร ์รปูแบบ GAT+วชิาสามญั พืน้ฐานศลิปศาสตร ์  รปูแบบ GAT+PAT7+วิชาสามญั 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป    ค่าน้ าหนัก 10  %        
 คะแนน วิชาสามัญ    
               วิชา  ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20 %  
               วิชา  สังคมศึกษา       ค่าน้ าหนัก 25 %  
               วิชา  ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก 25  %  
               วิชา  คณิตศาสตร์ 1    ค่าน้ าหนัก 20 %  
 

 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป     ค่าน้ าหนัก   10   %        
 คะแนน PAT 7 ค่าน้ าหนัก   20   %  
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้  ภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1),ภาษาเยอรมัน 
(PAT7.2), ภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3), ภาษาจีน (PAT7.4) ,ภาษาเกาหลี 
(PAT7.7) 
 คะแนน  วิชาสามัญ    

วิชา  ภาษาไทย        ค่าน้ าหนัก 20 %  
วิชา   สังคมศึกษา     ค่าน้ าหนัก 25  %  
วิชา   ภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก 25  %   

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565 
 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2    วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันพฤหัสบดีที่   26   พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้ ที่แสดงว่าได้รับอนญุาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง  
3. ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา ระเบยีนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) สง่ทั้ง 2 หน้าและเห็นข้อมลูชัดเจนครบถ้วน)/หลักฐานใบ

ประกาศนียบตัร(ถ้ามี) รบัรองส าเนาถูกต้อง 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา          วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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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คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 
รหสั  10050208903501A หลกัสตูรสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาบณัฑติ  จ านวนรบั     100    คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป             ค่าน้ าหนัก   20  %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย               ค่าน้ าหนัก   20 %  
                               วิชาสังคมศึกษา            ค่าน้ าหนัก   20 %  

    วิชาคณิตศาสตร์ 2         ค่าน้ าหนัก   20 %  
                               วิชาวิทยาศาสตร์           ค่าน้ าหนัก   20 % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วนัพฤหสับดทีี ่  26   พฤษภาคม 2565        การรายงานตวั   เวลา 8.30 – 10.00 น. 
สมัภาษณ ์  เวลา 9.00–11.00 น. สถานท่ี  คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
เอกสารฉบบัจรงิ และฉบบัส าเนาทีร่บัรองความถกูตอ้ง ดังนี้ 
1. ใบสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบท่ี 3 Admission ประจ าปีการศกึษา 2565 
2. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ทีย่ังไม่หมดอายุผลคะแนน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปทีี่ 4–มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับ

ของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 ทั้งหน้า - หลัง ให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน) 
4. บัตรประจ าตัวประชาชน 
5. กรณีที่ ได้ศึกษาโครงการแลกเปลีย่นมาจากต่างประเทศขณะที่ก าลงัศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอ้งมีใบแสดงผลการเรียนของ

สถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน 
6.   ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถา้เปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      โทร 02 696 5839,02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814 
   ช่องทางออนไลน์  Page Facebook : SOC ANT Academic TU 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 37 จาก 101 
 

 

คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 
รหสั  10050208903501B หลกัสตูรสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาบณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัทางสงัคม 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั    100    คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ   .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT        วิชา ความถนัดท่ัวไป     ค่าน้ าหนัก    20 %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย              ค่าน้ าหนัก   20 % 

                                          วิชาสังคมศึกษา            ค่าน้ าหนัก   20 % 
                                          วิชาคณิตศาสตร์ 2         ค่าน้ าหนัก   20 % 
                                          วิชาวิทยาศาสตร์           ค่าน้ าหนัก   20 % 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วนัพฤหสับดทีี ่  26   พฤษภาคม 2565  การรายงานตวั   เวลา 10.30 – 12.00 น.     
สมัภาษณ ์  เวลา 11.00–13.00 น.       สถานท่ี  คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
เอกสารฉบบัจรงิ และฉบบัส าเนาทีร่บัรองความถกูตอ้ง ดังนี้ 

1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบท่ี 3 Admission ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. หนังสือรับรองผลการสอบ GAT ที่ยังไม่หมดอายผุลคะแนน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อม       

ตราประทับของโรงเรียน (ใบ ปพ.1 ทั้งหน้า - หลัง ให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน) 
4. บัตรประจ าตัวประชาชน 
5. กรณีที่ ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศขณะที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา ต้องมีใบแสดงผลการเรียน

ของสถานศึกษาท่ีไปศึกษาแลกเปลี่ยน 
      6. ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ถา้เปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 
 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      โทร 02 696 5839,02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814 
   ช่องทางออนไลน์  Page Facebook : SOC ANT Academic TU 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 38 จาก 101 
 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209210301A หลกัสตูร วท.บ.คณติศาสตร์   จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209210302A หลกัสตูร วท.บ.คณติศาสตรป์ระยกุต์  จ านวนรบั  40  คน 
รหสั 10050209213301A หลกัสตูร วท.บ.สถติ ิ จ านวนรบั  60  คน 
รหสั 10050209213301B หลกัสตูร วท.บ.สถติ ิ(โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  55  คน 
รหสั 10050209210301B หลกัสตูร วท.บ.คณติศาสตร ์(โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209213302B หลกัสตูร วท.บ.วทิยาการประกนัภยั (โครงการพเิศษ)  จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.   คณิตศาสตร ์12 นก.                  
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชา ความถนัดทั่วไป                         ค่าน้ าหนัก   30     . %     
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .          ค่าน้ าหนัก   40     . % 
 คะแนน PAT 2   วิชาวิทยาศาสตร์   .                         ค่าน้ าหนัก   30     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 39 จาก 101 
 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209210302B หลกัสตูร วท.บ.คณติศาสตรก์ารจดัการ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร์ หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..   คณิตศาสตร์ 12 นก..   
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
หรอื      
         3. กลุม่พื้นฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ หน่วยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก 
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชา ความถนัดทั่วไป                                          ค่าน้ าหนัก   40     . %    
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                            ค่าน้ าหนัก   40     . %     
 คะแนน PAT 2   วิชาวิทยาศาสตร์           .                                   ค่าน้ าหนัก   20     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 40 จาก 101 
 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209210401A หลกัสตูร วท.บ.เคม ี จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209211001A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร จ านวนรบั  50  คน 
รหสั 10050209211002A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมทางอาหาร จ านวนรบั  30  คน 
รหสั 10050209211201A หลกัสตูร วท.บ.เทคโนโลยชีวีภาพ จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209212801A หลกัสตูร วท.บ.วสัดศุาสตร ์ จ านวนรบั  35  คน 
รหสั 10050209211401B หลกัสตูร วท.บ.เทคโนโลยพีลงังานชวีภาพและการแปรรปูเคมชีวีภาพ 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.   คณิตศาสตร ์12 นก.               
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชา ความถนัดทั่วไป                                         ค่าน้ าหนัก   30     . %  
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                           ค่าน้ าหนัก   30     . % 
 คะแนน PAT 2   วิชาวิทยาศาสตร์           .                                   ค่าน้ าหนัก   40     . % 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 41 จาก 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209213101A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.   คณิตศาสตร ์12 นก.   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชาความถนัดทั่วไป                                          ค่าน้ าหนัก   25     . %  
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                          ค่าน้ าหนัก   30     . % 
 คะแนน PAT 2  วิชาวิทยาศาสตร์           .                                   ค่าน้ าหนัก   45     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 
             



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 42 จาก 101 
 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209211801A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่ทอ จ านวนรบั  35  คน 
รหสั 10050209211901A หลกัสตูร วท.บ.เทคโนโลยเีพือ่การพฒันายั่งยนื จ านวนรบั  35  คน 
รหสั 10050209212701A หลกัสตูร วท.บ.ฟสิกิส ์ จ านวนรบั  30  คน 
รหสั 10050209212702A หลกัสตูร วท.บ.ฟสิกิสอ์เิลก็ทรอนกิส์ จ านวนรบั  30  คน 
รหสั 10050209500401A หลกัสตูร วท.บ.เทคโนโลยกีารเกษตร จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.   คณิตศาสตร ์12 นก.   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชาความถนัดทั่วไป                                         ค่าน้ าหนัก   30     . %     
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                         ค่าน้ าหนัก   35     . % 
 คะแนน PAT 2   วิชาวิทยาศาสตร์           .                                 ค่าน้ าหนัก   35     . % 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 43 จาก 101 
 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รหสั 10050209220201A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์   จ านวนรบั  60  คน 
รหสั 10050209220201B หลกัสตูร วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร์ หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..   คณิตศาสตร์ 12 นก..   
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
หรอื      
         3. กลุม่พื้นฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ หน่วยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก 
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชาความถนัดทั่วไป                                         ค่าน้ าหนัก   30     . %  
 คะแนน PAT 1   วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                         ค่าน้ าหนัก   40     . %    
 คะแนน PAT 2 . วิชาวิทยาศาสตร์           .                                 ค่าน้ าหนัก   30     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 44 จาก 101 
 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050409220201A หลกัสตูร วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)   จ านวนรบั 10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร์ หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์ 22 นก..   คณิตศาสตร์ 12 นก..   
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
หรอื      
         3. กลุม่พื้นฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ หน่วยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  คณิตศาสตร์ 12 นก  ภาษาต่างประเทศ 9 นก 
               คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT     วิชาความถนัดทั่วไป                                 ค่าน้ าหนัก   30     . % 
 คะแนน PAT 1  วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  .                  ค่าน้ าหนัก   40     . % 
 คะแนน PAT 2  วิชาวิทยาศาสตร์           .                          ค่าน้ าหนัก   30     . %  

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น.  สถานท่ี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา    
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา    
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือ-สกุล พร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 
            คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ศูนย์ล าปาง โทร. 054 237999ต่อ 5625 เว็บไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ Science 
Thammasat - Lampang บน Facebook  อีเมล  lampang@sci.tu.ac.th  

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 
รหสั 10050210301601A 
รหสั 10050210300601A 
รหสั 10050210300701A 
รหสั 10050210302101A 
รหสั 10050210303501A 
รหสั 10050210300501A 

 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้ 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมเคม ี
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

รปูแบบที่ 1 คะแนน GAT/PAT 
จ านวนรบั  25  คน 
จ านวนรบั  25  คน 
จ านวนรบั  25  คน 
จ านวนรบั  25  คน 
จ านวนรบั  30  คน 
จ านวนรบั  30  คน 

รปูแบบที่ 2 คะแนนวชิาสามญั 
จ านวนรบั  15  คน 
จ านวนรบั  15  คน 
จ านวนรบั  15  คน 
จ านวนรบั  20  คน 
จ านวนรบั  15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด    
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน รปูแบบดังนี้    
รปูแบบที่ 1 ยืน่คะแนน GAT/PAT 

  คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก  30.00 % 
  คะแนน PAT  1  วิชา  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                          ค่าน้ าหนัก  35.00 %  
  คะแนน PAT  3  วิชา  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์                     ค่าน้ าหนัก  35.00 %  
หรอื 

รปูแบบที่ 2 ยืน่คะแนนวิชาสามญั 
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก  15   %                     
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1      ค่าน้ าหนัก   35   %  
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาฟิสกิส์                ค่าน้ าหนัก   35   %  
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาเคมี                   ค่าน้ าหนัก   15   % 
 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
3.  ส าเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง   https://forms.gle/qc4s9i4mupCeVtSh8 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

https://forms.gle/qc4s9i4mupCeVtSh8


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์ (ตอ่) 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  
            วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2  
            วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        
3. รูปถ่ายขนาด 1/1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ   

คณะวศิวกรรมศาสตร์ โทร 02-5643001-9 ต่อ 3012, 3013 และ 3024 facebook : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.             
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 47 จาก 101 
 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
รหสั 10050210300001E หลกัสตูร วศ.บ.(TEP) (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (หลกัสตูรสองสถาบนั) จ านวนรบั 30 คน 
รหสั 10050210300002E หลกัสตูร วศ.บ.(TEPE) (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  จ านวนรบั 20 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑภ์าษาตา่งประเทศ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสตูรนานาชาติ (แบบมีเง่ือนไข) ประเภทใดประเภทหน่ึง 
โดยผลสอบต้องไมเ่กิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร ดังนี ้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมเีงื่อนไข) คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเง่ือนไข โดยผูผ้่านการ
คัดเลือกต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเตมิตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ผู้สมัครต้องมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากวา่เกณฑ์ ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 
400 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.5 หรอื วิชาสามญั วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT 2      วิชา ความถนัดท่ัวไป (ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ).   ค่าน้ าหนัก 30 %   
 คะแนน PAT  1   . วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ .                                             ค่าน้ าหนัก   35 % 
 คะแนน PAT  3   . วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ .                                        ค่าน้ าหนัก   35 % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์    
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 9.00 น. สถานท่ี  อาคารอ านวยการคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    2. บัตรประชาชน      

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

โครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสองสถาบัน และโครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  
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 

 

 

http://www.tep.engr.tu.ac.th/
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์
รหสั 10050210301001B หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด     
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้    
  คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก  30 % 
  คะแนน PAT  1  วิชา  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                       ค่าน้ าหนัก  35 % 
  คะแนน PAT  3  วิชา  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์                  ค่าน้ าหนัก  35 % 
 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   
3.  ส าเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง  https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง   

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      
 

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250   เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th  
             ช่องทางออนไลน์  https://www.facebook.com/ThammasatPINE 

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 49 จาก 101 
 

 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
รหสั 1050310302001A หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมเทคโนโลยยีานยนต์ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยพ์ทัยา) จ านวนรบั  10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50               2.75                 3.00                      ไม่ก าหนด     
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้    
  คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก  30.00 %  
  คะแนน PAT  1  วิชา  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                        ค่าน้ าหนัก  35.00 %  
  คะแนน PAT  3  วิชา  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์                   ค่าน้ าหนัก  35.00 %  
 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   
3.  ส าเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง  https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง   

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      
 

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        
 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250   เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th  
             ช่องทางออนไลน์  https://www.facebook.com/ThammasatPINE 

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 50 จาก 101 
 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 
 
รหสั 10050210301601B 
รหสั 10050210302101B 

 
 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้อตุสาหการ (โครงการพเิศษ) 
หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมโยธาและการบรหิารการกอ่สรา้ง 
(โครงการพเิศษ) 

รปูแบบที่ 1 คะแนน 
GAT/PAT 

จ านวนรบั  20 คน 
จ านวนรบั  20 คน 

รปูแบบที่ 2 คะแนน
วิชาสามญั 

จ านวนรบั  10 คน 
จ านวนรบั  10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22   คณิตศาสตร ์ 12    ภาษาตา่งประเทศ      ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                      ไม่ก าหนด     
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้    
รปูแบบที่ 1 ยืน่คะแนน GAT/PAT 

  คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ    ค่าน้ าหนัก  30 %  
  คะแนน PAT  1  วิชา  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                         ค่าน้ าหนัก  35 %  
  คะแนน PAT  3  วิชา  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์                    ค่าน้ าหนัก  35 %  

            หรอื 
รปูแบบที่ 2 ยืน่คะแนนวิชาสามญั 

  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก  15   %                     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1      ค่าน้ าหนัก   35   % 
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาฟิสกิส์               ค่าน้ าหนัก   35   % 
  คะแนน วิชาสามัญ   วิชาเคมี                  ค่าน้ าหนัก   15   % 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   
3.  ส าเนาคะแนนผลสอบ GAT-PAT หรือ ผลสอบวิชาสามัญ 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง  https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์ วันศุกร์ ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา     วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์      โทร 0 2564 3001-9 ต่อ 3250   เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th  
ช่องทางออนไลน์  https://www.facebook.com/ThammasatPINE 

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 51 จาก 101 
 

 

คณะแพทยศาสตร ์
รหสั10050211110801A หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑติ  จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   22   .   คณิตศาสตร ์  12   .   ภาษาต่างประเทศ  9   .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                ต้องศึกษารายวิชาในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดมรีายละเอยีดดังนี้ 
               1.หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาขั้นพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร ะเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
              2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ส าหรับหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 
              3. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญา
ผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน) 
              4. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 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 ท่ีอาจะเกิดอันตรายต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง        
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                 4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                 4.5 มีความผิดปกตใินการเห็นภาพ โดยมีอยา่งน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
                      4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
                      4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40            
                  
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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คณะแพทยศาสตร ์(ตอ่) 

                 4.6 มีความผิดปกตใินการได้ยินท้ังสองข้าง โดยมีระดบัการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลและสามารถ
ในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) น้อยกว่ารอ้ยละ 70 จากความผดิปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ 
(sensorineural  hearing loss) 
                 4.7 โรคหรือความพกิารอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีคณะกรรมการแพทย์ผูต้รวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏบิัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท้ังนี้ คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลยั อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มได้  
                 5. เง่ือนไขของผู้ได้รบัการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรต้อง
สอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ หลักสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   อังกฤษ        .    ค่าน้ าหนัก    20   . %  
                               วิชา   คณิต 1       .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
                               วิชา   เคมี            .    ค่าน้ าหนัก   30    . %  
                               วิชา   ชีววิทยา       .    ค่าน้ าหนัก   30    . %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565    
การรายงานตัว เวลา  8.00 น.  สถานท่ี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์   
1. แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์    
2. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)         
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษาออกให้หรือใบระเบียนแสดง         

ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
4. ส าเนาบัตรประชาชน   
5. ส าเนาทะเบียนบา้น  
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะแพทยศาสตร์   โทร  02-9269675  เว็บไซต์  http://www.med.tu.ac.th/webmed/  
 ช่องทางออนไลน์  Facebook : งานทะเบียนและหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มธ. Line id : mededtu 
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คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212110101A หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

รปูแบบคะแนน GAT2 + วิชาสามญั 
รปูแบบคะแนน GPAX + GAT + วิชาสามญั 

 
จ านวนรบั  45  คน 
จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์               ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                                                   กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 นก.   คณิตศาสตร ์12 นก.               
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะ   ไม่มคีวามพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง 
            5. ข้อแนะน า  ผูส้มัครควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร  เพื่อให้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
รปูแบบคะแนน GAT2 + วิชาสามญั   คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก    20     . %        

                                  คะแนน วิชาสามัญ     วิชา      คณิตศาสตร์ 1 .       ค่าน้ าหนัก    20    . % 
                                                                 วิชา      ฟิสิกส์          .        ค่าน้ าหนัก    30    . % 
                                                                 วิชา      ชีววิทยา       .         ค่าน้ าหนัก    30    . %  

รปูแบบคะแนน GPAX + GAT + วิชาสามญั     GPAX              ค่าน้ าหนัก        10      . %    
                                               คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป        ค่าน้ าหนัก    40    . %    
                                               คะแนน วิชาสามัญ    วิชา      ฟิสิกส์          .    ค่าน้ าหนัก    25    . % 

                                                                                         วิชา      ชีววิทยา       .     ค่าน้ าหนัก    25    . %   
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์ วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามญั  
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา    วันท่ี 2 มิถุนายน 2565        รายละเอยีดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7232 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
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คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212111301A หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์   จ านวนรบั  80 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์              ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                                              กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22    คณิตศาสตร์  12  .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75     3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   
               เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถ
อ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test            
ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอด สีของ          
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT  2      วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก   20     . %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   คณิตศาสตร์ 1     .                                      ค่าน้ าหนัก   20     . %  
         วิชา   เคมี                  .                                     ค่าน้ าหนัก   30     . %  
         วิชา   ชีววิทยา            .                                      ค่าน้ าหนัก   30     . %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามญั  
6. ใบรับรองแพทย์ท่ีมีผลการตรวจประเมินภาวะตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   วันท่ี 2 มิถุนายน 2565        ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7216 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 55 จาก 101 
 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212902002B หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการฝกึสอนกฬีา (โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั 80 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6              ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                       กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ    ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า     ไม่ต่ ากว่า 2.00    2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT      วิชา ความถนัดท่ัวไป      ค่าน้ าหนัก    50     . % 
 คะแนนวิชาสามัญ  วิชา ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก    20     . % 
       วิชา คณิตศาสตร์ 2   ค่าน้ าหนัก    10     . % 
       วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป    ค่าน้ าหนัก    20     . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com     
  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ  
6. แฟ้มสะสมผลงาน 
7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7299 
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 56 จาก 101 
 

 

 

คณะสหเวชศาสตร ์

รหสั 10050212112001A หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงักาย จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์ 12 หน่วยกิต . 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า          2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT          วิชา ความถนัดทั่วไป        ค่าน้ าหนัก     20    . %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   คณิตศาสตร์ 1      .    ค่าน้ าหนัก    20    . % 
         วิชา   ฟิสิกส์                .    ค่าน้ าหนัก    20   . % 
          วิชา   เคมี                   .    ค่าน้ าหนัก    20    . % 
          วิชา   ชีววิทยา             .    ค่าน้ าหนัก    20    . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามญั  
6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7217  
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 57 จาก 101 
 

 

  

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212112001B หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการกฬีา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  70  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT 1 ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห/์และการแก้โจทย์ปัญหา     ค่าน้ าหนัก   25  %    
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาไทย    ค่าน้ าหนัก    25    . % 
                               วิชา สังคม        ค่าน้ าหนัก    25    . % 
                               วิชา อังกฤษ      ค่าน้ าหนัก    25    . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ  
6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7299 
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 58 จาก 101 
 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212111901B หลกัสตูรหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารงัสเีทคนคิ (โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  35  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22    คณิตศาสตร์ 12    ภาษาตา่งประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50        2.75      3.00    3.25   ไม่ก าหนด  

เกณฑก์ารคดัเลอืก  
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT  2      วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก    20    . %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา คณติศาสตร์ 1                                          ค่าน้ าหนัก    30    . % 
                               วิชา ฟิสิกส์                                                   ค่าน้ าหนัก    30    . % 
                               วิชา ชีววิทยา                                                ค่าน้ าหนัก    20    . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารปยิชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรบัสมัคร (ติดรูปท่ีมุมขวาบนให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือช่ือก ากับในใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1 
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศกึษา 2564 หรือปีการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีใช้สมัคร 
6. ผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7232, 7694  
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
            Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 59 จาก 101 
 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
รหสั 10050214111701A หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  จ านวนรบั   60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                     ปวช.            กศน. 

        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร ์  22     คณิตศาสตร ์ 12    
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT  2      วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก      20      . %    
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1     ค่าน้ าหนัก   20  . %    
                               วิชาเคมี                 ค่าน้ าหนัก   30  . %   
                               วิชาชีววิทยา            ค่าน้ าหนัก   30  . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่   27  พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา   8.30  น.  สถานท่ี  ณ  ห้อง 219 ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. ใบสมัคร (ประวตัิ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลนท์างอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ  ทปอ.) 
           2. ผลการตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั  (พิมพ์แบบฟอร์มใน  www.nurse.tu.ac.th) 
           3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 
           4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง      
ส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ   
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2  มิถุนายน  2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
             คณะพยาบาลศาสตร์   ศูนย์รังสิต : 02-9869213  ต่อ  7323 , 7397 
  เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 60 จาก 101 
 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
รหสั 10050214111701A หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  (รบัทนุ) จ านวนรบั   30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร ์  22     คณิตศาสตร ์ 12    
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะ ผูส้มคัรขอรบัทนุ  จะไดร้บัทนุดงันี้ 
                - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา  จ านวน  80,000 บาท/ปี เป็นเวลา  4  ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน  2 เท่า (8 ปี)  
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

               - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
และไม่สามารถ ยกเลกิ การขอรับทุนได้                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT  2  วิชา ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก      20               . %    
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1  ค่าน้ าหนัก   20  . %    
                               วิชาเคมี              ค่าน้ าหนัก   30  . %   
                               วิชาชีววิทยา         ค่าน้ าหนัก   30  . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา   8.30  น.  สถานท่ี  ณ  ห้อง 219 ช้ัน 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. ใบสมัคร (ประวตัิ) ท่ีพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลนท์างอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ  ทปอ.) 
           2. ผลการตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั  (พิมพ์แบบฟอร์มใน  www.nurse.tu.ac.th) 
           3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 

  4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง     
     จ านวน 1 ฉบับ    (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะก าหนด)    

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา    วันท่ี  2  มิถุนายน  2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะพยาบาลศาสตร์  ศูนย์รังสิต : 02-9869213  ตอ่  7323 , 7397 
 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 61 จาก 101 
 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รหสั 
10050215800101A 
 

10050215800101A 

หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์   
เอกออกแบบสิง่ทอ รปูแบบที่ 1  GAT+วิชาเฉพาะ   
เอกออกแบบสิง่ทอ รปูแบบที่ 2  GAT+PAT4/6+วชิาสามญั  
เอกออกแบบแฟชัน่ รปูแบบที ่1  GAT+วิชาเฉพาะ    
เอกออกแบบแฟชัน่ รปูแบบที ่2  GAT+PAT4/6+วชิาสามญั   

 
จ านวน 10 คน 
จ านวน 17 คน 
จ านวน 15 คน 
จ านวน 10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                              ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   ไม่ก าหนด 
3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. เกณฑค์ะแนนภาษาองักฤษ ขัน้ต่ า            ไม่ก าหนด  
5. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะ 
       5.1 ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศลิปะและการออกแบบ 
       5.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์        

ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565) โดยต้องอัพโหลด           
ไฟล์ทางหน้าเว็บไซต์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. https://fineart.tu.ac.th  ไม่ส่งใบรับรองแพทย์ตามเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ            
และไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา           

      5.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
รปูแบบที่ 1 GAT+วิชาเฉพาะ 

เอกสิง่ทอ                                                                   เอกแฟชัน่ 
1. คะแนน GAT   วิชา ความถนัดท่ัวไป            30%               1. คะแนน GAT  วิชา ความถนัดท่ัวไป           30% 
2. คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ     35%              2. คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟช่ัน    35% 
3. คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ       35%              3. คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน      35% 

รปูแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วชิาสามญั  
เอกสิง่ทอ และเอกแฟชัน่ 
1. คะแนน GAT  วิชา ความถนัดท่ัวไป            20   %               
2. คะแนน คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรอื PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์     40   %              
3. คะแนน วิชาสามัญ     วิชาคณติศาสตร์ 1      10   %      วิชาภาษาอังกฤษ        10   % 
                               วิชาภาษาไทย           10   %      วิชาสังคมศึกษา          10   % 
 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 
                 วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ               สอบวันท่ี 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  
                 วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ             สอบวันท่ี 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.  
                 วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟช่ัน               สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

     วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน            สอบวันท่ี 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์ (ตอ่) 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

            1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา  
            2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้ทีส่ าเรจ็ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันท่ีสมัคร 
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
            3. ใบส าเนาคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.  
            4.  เฉพาะใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) ต้องยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันท่ี 2-10 
พฤษภาคม 2565) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 6 
            5. ให้น าแฟ้มสะสมผลงานสร้างสรรคม์าด้วย 
 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

  

http://www.fineart.tu.ac.th/
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รหสั 10050215800401A หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาการละคอน จ านวนรบั  30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                               ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   ไม่ก าหนด 
             3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         ไม่ต่ ากว่า 2.50 
             4. เป็นผู้ทีไ่ม่มโีรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป          ค่าน้ าหนัก 30% 
 คะแนนวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน     ค่าน้ าหนัก 40% 
 คะแนนวิชาเฉพาะปฏิบตัิทางการละคอน          ค่าน้ าหนัก 30% 

 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของ มธ.  

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ www.tuadmissions.in.th 
วิชาความถนัดทางการละคอน  สอบวันเสาร์ ท่ี 26 มีนาคม  2565  เวลา 09.00-12.00. น.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ทั้งนี้ คณะจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาเฉพาะความถนดัทางการละคอน เพื่อมีสิทธ์ิเข้าสอบปฏิบัติทางการละคอน ในวันท่ี 1 เมษายน 
2565 ทางเว็บไซต์คณะศลิปกรรมศาสตร์ www.fineart.tu.ac.th และสอบปฏิบัติทางการละคอน (Audition) วันท่ี 9-10 เมษายน 2565 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

            1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา  
            2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้ที่ส าเรจ็ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันท่ีสมัคร 
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
            3. ใบส าเนาคะแนน  GAT พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.  
            4. ให้น าแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

http://www.fineart.tu.ac.th/
http://www.fineart.tu.ac.th/
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง)  

รหสั 10050415800101A หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม 

(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 

รปูแบบที่ 1 GAT+ PAT4/6 

รปูแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วชิาสามญั 

 

 

จ านวนรบั  10  คน 

จ านวนรบั  10  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                               ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขัน้ต่ า ตลอดหลักสูตร            ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วันท่ีสมัคร ข้ันต่ า                  ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ขั้นต่ า                     ไม่ก าหนด  
            5. ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ 
            6. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไมม่ีความพิการที่จะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัตกิารออกแบบ โดยต้องมีใบรบัรองแพทยว์า่ 
ตาไมบ่อดส ี(จากโรงพยาบาลของรฐัเทา่นัน้) ยืน่พรอ้มชว่งการรบัสมคัรรอบที ่3 (ระหวา่งวนัที ่2-10 พฤษภาคม 2565) โดยตอ้งอพัโหลดไฟลท์าง
หนา้เวบ็ไซตค์ณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ. https://fineart.tu.ac.th ไมส่ง่ใบรับรองแพทยต์ามเวลาที่ก าหนดใหถ้ือว่าขาดคณุสมบตัิ และไมม่สีทิธิเ์ขา้ศึกษา          
           7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา                                                                                                                              
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้   
รปูแบบที่ 1 GAT+ PAT4/6 

            1. คะแนน GAT  วิชา ความถนัดท่ัวไป      40% 
            2. คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรอื PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์       60% 

รปูแบบที่ 2 GAT+PAT4/6+วชิาสามญั 
1. คะแนน GAT ความถนัดท่ัวไป      20%               
2. คะแนน PAT4 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรอื PAT6 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์    40%              
3. คะแนน วิชาสามัญ     วิชาคณติศาสตร์ 1      10   %      วิชาภาษาอังกฤษ        10   % 
                               วิชาภาษาไทย           10   %      วิชาสังคมศึกษา          10   % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง)  (ตอ่)                                                                                                      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 9.00. น.  สถานท่ี  คณะศลิปกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

            1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา  
            2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้ที่ส าเรจ็ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) หรือเทียบเท่า GPAX ณ วันท่ีสมัคร 
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
            3. ใบส าเนาคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.  
            4. เฉพาะใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) ต้องยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันท่ี 2-10 
พฤษภาคม 2565) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 6 
            5. ให้น าแฟ้มสะสมผลงานสร้างสรรคม์าด้วย 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601 เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

  

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


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 66 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400201D หลกัสตูรการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลยี (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)  

(DBTM)  
จ านวนรบั  15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 

- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 133 (Computer base) ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
- GSAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมผีลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                        
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก  100  . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า    50    . คะแนน 
 

เอกสารประกอบการสมคัร  
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 

            ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล  dbtm@ap.tu.ac.th  ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง   
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com    
   

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.   
สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ       

 
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 67 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง (ตอ่) 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1.  ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดบัในการสมัคร จาก www.mytcas.com  
2.  ใบแสดงผลการเรยีน (ฉบับจรงิ พร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  (ฉบับจริง พร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
4.  ผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง พร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
5.  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 
6.  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไมต่รงกัน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง) จ านวน 1ฉบับ 
7.  ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต       
           โทร 029869605 ต่อ 4026  เว็บไซต์  http://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/ 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 68 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400401E  หลกัสตูรการออกแบบพฒันาชมุชนเมอืงบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (UDDI) จ านวนรบั  5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 
                                                 วิชา TOEFL (Paper-based)    .               ขัน้ต่ า     500  คะแนน  
                                                 วิชา    TOEFL (Internet-based)      .       ขั้นต่ า     61    คะแนน        
                                                 วิชา    IELTS      .                                ขัน้ต่ า     6.0   คะแนน   
                                                 วิชา    TU-GET (Paper-based)      .         ขัน้ต่ า     500   คะแนน                     
                                                 วิชา    TU-GET (Computer-based)  .       ขัน้ต่ า     74    คะแนน 
                                                 วิชาสามญั ภาษาองักฤษ    .                     ขัน้ต่ า     55    คะแนน                                                        
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป        ค่าน้ าหนัก   30   . %      
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา       สังคม           .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  
                               วิชา       อังกฤษ        .     ค่าน้ าหนัก    40    . % 

เอกสารประกอบการสมคัร 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ ากว่า 2.5  
2. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมคัร ฉบับจริง  
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
5. ส าเนาทะเบยีนบ้าน   
6. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, เปลีย่นนามสกุล 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง uddi@ap.tu.ac.th ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565  

ระหว่างวันท่ี 5 มกราคม 2565 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา  9.00  น. สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 69 จาก 101 
 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง (ตอ่) 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com พร้อมลงลายมือช่ือ 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ที่มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.5 ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 
3. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมคัร ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
5. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสารที่ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบยีนบ้าน ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
7. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, เปลีย่นนามสกุล 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โครงการหลักสตูรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (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 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400501B หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถาปตัยกรรม) จ านวนรบั  90 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT         วิชา ความถนัดท่ัวไป                       ค่าน้ าหนัก   30  . %      

 คะแนน PAT   4     . วิชา  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม .     ค่าน้ าหนัก   40  . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า   60    . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ    วิชา    คณิตศาสตร์ 1                  .    ค่าน้ าหนัก   15  . %  
 คะแนน วิชาสามัญ    วิชา    ฟิสิกส์                            .    ค่าน้ าหนัก   15  . %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 

    2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร ์ 
และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปทีี่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016  
ID Line official: @tdsofficial            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th             อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th  

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 71 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400701B หลกัสตูรสถาปตัยกรรมภายในบณัฑติ  จ านวนรบั  40 คน 

รหสั 10050216400301B หลกัสตูรภมูสิถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั  28 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป                   ค่าน้ าหนัก   30  . %      

 คะแนน PAT   4   . วิชา  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม .    ค่าน้ าหนัก   40  . % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    คณิตศาสตร์ 1                .    ค่าน้ าหนัก   15  . % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    วิทยาศาสตร์ทั่วไป           .    ค่าน้ าหนัก   15  . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว 8.30 น. สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 

    2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปทีี่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016  
ID Line official: @tdsofficial            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th             อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th  

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 72 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั  10050216900401B หลกัสตูรการผงัเมอืงบณัฑติ  จ านวนรบั  50 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป                       ค่าน้ าหนัก  30  . %     

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    ภาษาไทย                        .    ค่าน้ าหนัก   35  . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    ภาษาอังกฤษ                    .    ค่าน้ าหนัก   35  . %  
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 

    2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปทีี่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016  
ID Line official: @tdsofficial            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th             อีเมล์ servicestudent@ap.tu.ac.th  

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 73 จาก 101 
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400502B หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถาปตัยกรรมเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ จ านวนรบั  30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   .   คณติศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป                     ค่าน้ าหนัก   30  . %     

 คะแนน PAT   4     . วิชา  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม .    ค่าน้ าหนัก   20  . % 
 คะแนน วิชาสามัญ     วิชา    คณิตศาสตร์ 1               .    ค่าน้ าหนัก   30  . %  
 คะแนน วิชาสามัญ     วิชา    วิทยาศาสตร์ทั่วไป          .    ค่าน้ าหนัก   20  . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 

    2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
    7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์ 

และรูปถ่ายจากการสแกน) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มัธยมศึกษาปทีี่ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  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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คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสั  
10050217112501A 
10050217112701A 
10050217112702A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพเชงินวตักรรม 
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 
จ านวนรบั  60  คน 
จ านวนรบั  70  คน 
จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 ,   คณิตศาสตร์  12 .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50           2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ      

4.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
4.2 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้าน

สายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

   1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
   2) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้  
- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .     ค่าน้ าหนัก    20    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า      35    . คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    20    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     15     . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    30    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่    15      . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า     20     . คะแนน 
 
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ตอ่) 

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .     ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     50    . คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา       ฟิสิกส์      .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่     20     . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่     20     . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า     30     . คะแนน 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .     ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     35    . คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    20    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     20     . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่     20     . คะแนน 

             คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     25     . คะแนน 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานท่ี  อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com       
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

                ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม                     
               ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนาทีผู่้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทยก์ารตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) โดยระบุว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดตอ่

ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา

ตามที่ก าหนดไว้ และต้องตรวจวดัสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต     โทร 02-564-4440-59 ต่อ 7421    เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th       

 

  

http://www.fph.tu.ac.th/
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั  
10050417112703A 
10050417112701A 
10050417112702A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอนามยัชมุชน (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 
สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 

 
จ านวนรบั 10 คน 
จ านวนรบั 10 คน 
จ านวนรบั 10  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 ,   คณิตศาสตร์  12 .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ      

4.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

4.2 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้าน

สายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

   1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
   2) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

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

 
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)  (ตอ่) 

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .     ค่าน้ าหนัก   25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่      30    . คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา       ฟิสิกส์      .    ค่าน้ าหนัก    20    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่     15   . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่      20   . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .     ค่าน้ าหนัก   30    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า      30    . คะแนน 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .     ค่าน้ าหนัก   25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่      30    . คะแนน     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    20    . % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า      20    . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากวา่      20    . คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .     ค่าน้ าหนัก   30    . % และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า       25   . คะแนน 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.00 น. สถานท่ี  อาคารบุญชูปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com       
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

                ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนาทีผู่้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทยก์ารตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) โดยระบุว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดตอ่

ร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา

ตามที่ก าหนดไว้ และต้องตรวจวดัสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง   โทร 054-237-999 ต่อ 5605   เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th      
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คณะเภสชัศาสตร ์
รหสั 10050218130101A หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ   จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาอังกฤษ   .             ค่าน้ าหนัก   20   . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1  .     ค่าน้ าหนัก   20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาเคม ี .                  ค่าน้ าหนัก  30    . % 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาชีววิทยา  .             ค่าน้ าหนัก   30    . % 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที่ 27 ที ่พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30  น.  สถานท่ี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1.แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)  ดาวน์โหลดที่ https://pharm.tu.ac.th/ 
2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS  Admission ปีการศึกษา 2565 (พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.)                                                    
3.ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                   
4.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่สถาบันการศึกษาออกให้  
5.ส าเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
6.ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  เฉพาะในกรณีที่ช่ือ – สกุลในเอกสารการสมัครไมต่รงกัน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                          
7.ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                                                     
8. ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ ระบุว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ    ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น                                   

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะเภสัชศาสตร์  โทร 0-2986-9213 ต่อ 4270-4271 เว็บไซต์  https://pharm.tu.ac.th  
            ช่องทางออนไลน์ edu.pharm.tu@gmail.com   
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คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์
รหสั  10050219903601A หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์             จ านวนรบั  5   คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                     เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6               ปวช. 
                    เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                         กศน. 
                    เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวฒุิความรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรยีนในประเทศไทย 
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                2.75               3.00                      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 

                     คะแนน GAT 1  การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์                           ค่าน้ าหนัก  20 % 

                         คะแนน GAT 2     ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนัก  20 % 

                         คะแนน GAT 1 + GAT 2 ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า      150      คะแนน 

                     คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า    50      คะแนน 

                                                   วิชาสังคม             ค่าน้ าหนัก 20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     30      คะแนน 

                                                   วิชาภาษาอังกฤษ    ค่าน้ าหนัก 20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     30      คะแนน 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 

 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   

            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 

 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    

            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
            วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม 2565   
            การรายงานตัว เวลา  8.30  น.  สถานท่ี  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
           1.ใบสมัครที่แสดงการเลอืกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com  
           2. ใบแสดงผลการเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)         
           3.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 
 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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/ 
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 80 จาก 101 
 

 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั 10050222300001E หลกัสตูร  วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้ วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครือ่งกลวศิวกรรม

เคม ีวศิวกรรมอตุสาหการ และระบบโลจสิตกิส ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 9    .   คณิตศาสตร์  9   .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ มีทนุการศกึษาใหแ้ตต่อ้งเลอืก SIIT เปน็อนัดบัหนึง่ และคะแนนอยูใ่นกลุม่สงูสดุ 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร  ขัน้ต่ า 2.75                                                                                                                                                                                                                                      
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT 2  วิชาความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก   30   . %    
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    คณิตศาสตร์ 1     .                          ค่าน้ าหนัก   35     . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    ฟิสิกส์      .                                   ค่าน้ าหนัก   35     . %  
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันพฤหัสบด ีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 12.30  น. สถานท่ี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา      
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ยื่น 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   โทร 029869009 ต่อ 1002-1006  เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์  Facebook: siittu   

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 81 จาก 101 
 

 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั 10050222300002E หลกัสตูร  วศ.บ.วศิวกรรมดจิทิลัและวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์ 9 .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ มีทนุการศกึษาใหแ้ตต่อ้งเลอืก SIIT เปน็อนัดบัหนึง่ และคะแนนอยูใ่นกลุม่สงูสดุ 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร  ขัน้ต่ า 2.75                                                                                                                                                                                                                                      
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT 2        วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนกั   30   . %    
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา    คณิตศาสตร์  1   .                               ค่าน้ าหนัก   70   . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันพฤหัสบด ีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา  12.30  น.  สถานท่ี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา      
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ยื่น 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   โทร 029869009 ต่อ 1002-1006  เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์  Facebook: siittu   

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 82 จาก 101 
 

 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั 10050222210001E หลกัสตูร  วท.บ.การจดัการวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารจดัการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั   15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร์  9  .   ภาษาต่างประเทศ   .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ มีทนุการศกึษาใหแ้ตต่อ้งเลอืก SIIT เปน็อนัดบัหนึง่ และคะแนนอยูใ่นกลุม่สงูสดุ 10% แรก โดยมี
คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร  ขัน้ต่ า 2.75                                                                                                                                                                                                                                      
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT 2        วิชาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ         ค่าน้ าหนัก    30   . %        
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาคณติศาสตร์ 1    .                                         ค่าน้ าหนัก   70    . %  
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันพฤหัสบด ีที ่26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา  12.30  น.  สถานท่ี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา      
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ยื่น 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   โทร 029869009 ต่อ 1002-1006  เว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th ช่องทางออนไลน์  Facebook: siittu   

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 83 จาก 101 
 

 

วทิยาลยันวตักรรม (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050123210801B หลกัสตูร วทบ. นวตักรรมและการแปรรปูทางดจิทิลั (โครงการพเิศษ) 

(ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT         วิชา ความถนัดท่ัวไป               ค่าน้ าหนัก    40     . %      

 คะแนน PAT   1     . วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์    ค่าน้ าหนัก    40     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ     วิชา    ภาษาอังกฤษ       .         ค่าน้ าหนัก    20     . % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา  8.30  น.  สถานท่ี  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com  
2. ส าเนาบัตรประชาชน  
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
4. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม      โทร 02 623 5055-8  เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th  

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 84 จาก 101 
 

 

วทิยาลยันวตักรรม  (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050123904001B หลกัสตูร ศศบ. การจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์   

(โครงการพเิศษ) (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
จ านวนรบั   90  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาต่างประเทศ    .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.00      2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT        วิชา ความถนัดท่ัวไป        ค่าน้ าหนัก    20    . %     
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาไทย  .            ค่าน้ าหนัก   20     . %   
                               วิชา  ภาษาอังกฤษ  .       ค่าน้ าหนัก   20     . % 
                               วิชา  สังคมศึกษา  .         ค่าน้ าหนัก   20     . %  
                              วิชา  คณิตศาสตร์ 2  .       ค่าน้ าหนัก   20     . % 
                                

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์
วันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา  8.30  น.  สถานท่ี   วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com  
2. ส าเนาบัตรประชาชน  
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
4. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม      โทร  02 623 5055-8   เว็บไซต์  www.citu.tu.ac.th  

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 85 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050124903601B หลกัสตูร ศศ.บ.หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และ

เศรษฐศาสตร ์(โครงการพเิศษ) (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์  
จ านวนรบั  75  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .    ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า          2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. สขุภาพ  ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
       ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศีลธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดงันี้                                 

 คะแนน วิชาสามัญ    วิชา   ภาษาไทย        ค่าน้ าหนัก   20  %     
   วิชา   สังคม             ค่าน้ าหนัก   20  % 
   วิชา   วิทยาศาสตร์     ค่าน้ าหนัก   10  % 
   วิชา   คณิต 2           ค่าน้ าหนัก   25  % 
   วิชา   อังกฤษ           ค่าน้ าหนัก   25  % 

ประกาศผลการคดัเลอืก ครัง้ที ่1 
 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 
 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลอืก ครัง้ที ่2 
 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mytcas.com 

เอกสารประกอบการสมคัร (ถา้ม)ี 
1. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศกึษาที่ระบุ วันส าเร็จการศึกษา  
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด    
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับ

สมัครและผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายัง email: ppe.admission@gmail.com  ภายในวันที ่25 พฤษภาคม 2565  
สอบสมัภาษณ ์   

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565  
การรายงานตัว  เวลา 8.30 น.  ส ัมภาษณ์ เวลา 9.00-12.00 น.    สถานที ่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
(หากไมส่ามารถจัดสอบสัมภาษณไ์ด้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะด าเนินการสอบสัมภาษณผ์่าน
รูปแบบออนไลน์แทน) 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก  วันท่ี 2 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 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 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 86 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050124903601E ศศ.บ.หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรชัญา การเมอืง และ 

เศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
จ านวนรบั  10  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   .   คณติศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด 
            4.  เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ มผีลสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
                TU-GET = 500 / IELTS = 6 หรอื TOEFL (paper-based) = 500 หรอื TOEFL (internet-based) = 61 
                หรอื SAT Reading, Writing, and Language: 450 หรอื วิชาสามญั วชิาภาษาองักฤษ  ไมต่่ ากวา่ 55 คะแนน 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 

🗹 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย           ค่าน้ าหนัก 20 %  
                             วิชาสังคมศึกษา          ค่าน้ าหนัก  20 %  
                             วิชาภาษาอังกฤษ        ค่าน้ าหนัก  25 %  
                             วิชาคณิตศาสตร์ 2       ค่าน้ าหนัก 25%  
                             วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค่าน้ าหนัก 10%  
 

เอกสารประกอบการสมคัร 
            1. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบตัร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาที่ระบุ วันส าเร็จการศึกษา 
            2. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนนวิชาสามญั จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซด์ ทปอ.) 
            3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด                          
            4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
            5. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี) 
            ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                      
เข้าในระบบรับ สมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง google forms: https://forms.gle/kcCmunJAFqTSmebY8          
ระหว่างวันท่ี 5 มกราคม 2565 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  
            วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2  
            วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 

 

 

https://forms.gle/kcCmunJAFqTSmebY8


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 87 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์  (ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์วันเสาร์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 การรายงานตวั เวลา 8.30 น.   
สถานที่ วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ ์
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com   
2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)                

 3. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศกึษาที่ระบุ วันส าเร็จการศึกษา (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
            4. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
            5. หลักฐานผลการสอบวัดระดบัภาษาอังกฤษ 
 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา    

วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
            วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 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 
 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/ppeinterTU


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 88 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
รหสั  10050224210303B หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู (กลุม่พืน้ฐาน วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร)์ จ านวนรบั 30 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    วิทยาศาสตร์  22    คณิตศาสตร์  12  
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
             คะแนน GAT         วิชา ความถนัดท่ัวไป                   ค่าน้ าหนัก    20    . %     

 คะแนน PAT    1    . วิชา     คณิตศาสตร์              .    ค่าน้ าหนัก   40     . % 
 คะแนน PAT    2    . วิชา     วิทยาศาสตร์             .     ค่าน้ าหนัก   20     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ     วิชา      ภาษาอังกฤษ             .   ค่าน้ าหนัก   20     . % 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี  25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานท่ี  สถานท่ี  สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวิทยาการ ห้อง 118 
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา   
           2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1)   
           3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีทีเ่ปลี่ยนช่ือสกลุพร้อมส าเนา 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต             
            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 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 89 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
รหสั  10050224210303B หลกัสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมข้อมลู (กลุม่พื้นฐาน คณติศาสตร ์ภาษาตา่งประเทศ) จ านวนรบั 7 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    คณิตศาสตร์  12       ภาษาต่างประเทศ  9   .   
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า          2.50       2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องคป์ระกอบวชิาและคา่น้ าหนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน ดังนี ้                                
 คะแนน GAT         วิชา    ความถนัดท่ัวไป                 ค่าน้ าหนัก    20    . %     
 คะแนน PAT    1    . วิชา     คณิตศาสตร์              .     ค่าน้ าหนัก   40     . % 
 คะแนน PAT    2    . วิชา     วิทยาศาสตร์             .      ค่าน้ าหนัก   20     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ     วิชา      ภาษาอังกฤษ             .    ค่าน้ าหนัก   20     . % 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี  25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตวั เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานที ่สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวทิยาการ  
ห้อง 118 อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1)  
3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนช่ือสกุลพร้อมส าเนา 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต             
            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 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 90 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
10050224210303B หลกัสตูร วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู (กลุม่ GED) จ านวนรบั 3 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ    .  ไม่ก าหนด                                           
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50               2.75               3.00                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ ขัน้ต่ า            ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT         วิชา     ความถนัดท่ัวไป              ค่าน้ าหนัก    20    . %     
 คะแนน PAT    1    . วิชา     คณิตศาสตร์              .    ค่าน้ าหนัก   40     . % 
 คะแนน PAT    2    . วิชา     วิทยาศาสตร์             .    ค่าน้ าหนัก   20     . % 
 คะแนน วิชาสามัญ    วิชา      ภาษาอังกฤษ             .    ค่าน้ าหนัก   20     . % 

 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครัง้ที ่2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันพุธท่ี  25 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานท่ี  สถานท่ี  สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวิทยาการ ห้อง 118 
อาคาร SC-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

           1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา   
           2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1)   
           3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีทีเ่ปลี่ยนช่ือสกลุพร้อมส าเนา 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวิทยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต             
            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 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 91 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050424903601A หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 

(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
จ านวนรบั   50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องคป์ระกอบวชิาและคา่น้ าหนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน ดังนี ้                                
 คะแนน วชิาสามญั  1) วิชา         ภาษาไทย                .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
                              2) วิชา          สังคมศึกษา             .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  
                              3) วิชา          ภาษาอังกฤษ           .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
                              4) วิชา          คณิตศาสตร์ 2         .    ค่าน้ าหนัก    15    . %  
                              5) วิชา         วิทยาศาสตร์ทั่วไป     .     ค่าน้ าหนัก   15    . %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว  เวลา 8.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.  สถานที ่ วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
(หากไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จะให้ส่งเอกสารหลักฐานแทนการสอบสัมภาษณ์) 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ ์หรอื เอกสารหลกัฐานแทนการสอบ  
1.ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมคัร จาก www.mytcas.com  
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
5. ผลคะแนนวิชาสามัญ 
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
** รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 
(จัดท าเป็นไฟล์ PDF และส่งทาง E-mail : Si.cistulp@gmail.com) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง โทร.054-237999 ต่อ 5338  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th     หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050424903601B หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์

(โครงการพเิศษ) (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
จ านวนรบั  40  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .   ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                 2.75                 3.00                        ไม่ก าหนด  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน วิชาสามัญ    วิชา  ภาษาไทย              ค่าน้ าหนัก   20  % 
                               วิชา  สังคมศาสตร์           ค่าน้ าหนัก   20  %  
                               วิชา  ภาษาอังกฤษ           ค่าน้ าหนัก  25  %  
                               วิชา  คณิตศาสตร์2          ค่าน้ าหนัก   25  %  
                               วิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป     ค่าน้ าหนัก  10  % 
 

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์ 
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.  สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
**ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ยังคงมีอยู่ หลักสูตรฯ จะให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       
ส่งเอกสารแทนการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เอกสารตามเอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 
2. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.) 
3. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศกึษาที่ระบุ วันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด                
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
6. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โทร 054-237999 ตอ่ 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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วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050127902801E 
รหสั 10050127902601E 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจนีศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาไทยศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

จ านวนรบั  5  คน 
จ านวนรบั   5  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     .   คณิตศาสตร ์   .  ภาษาต่างประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ  (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 
                 (1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ   

 (2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ   
 (3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 74 คะแนน หรือ 
 (4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไมต่่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 

                 (5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 
                 (6) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดงันี้                                 
             คะแนน GAT วิชา ความถนัดท่ัวไป    ค่าน้ าหนัก         40            . %  

 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา   ภาษาไทย           ค่าน้ าหนัก         15            . % 
                               วิชา  สังคมศึกษา          ค่าน้ าหนัก         15            . % 
                               วิชา  ภาษาอังกฤษ        ค่าน้ าหนัก         30            . % 

เอกสารประกอบการสมคัร 
1. บัตรประจ าตัวประชาขน      2. เอกสารวุฒิการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 (กรณีที่ยังไม่ได้ใบ ปพ. 2 สามารถใช้จดหมายรับรองแทนได้)   
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง  https://forms.gle/S2b6qpSerG7imJa99 

ระหว่างวันท่ี 5 มกราคม 2565 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์        วันศุกร์ที่ 27  พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา    9.00    น.  สถานท่ี  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์     
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาขน      
2. เอกสารวุฒิการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2 (กรณีที่ยังไม่ได้ใบ ปพ. 2 สามารถใช้จดหมายรับรองแทนได้)   
*โปรดน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี พร้อมส าเนาเอกสารที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์   โทร 064-585-3595 เว็บไซต์  https://www.pbic.tu.ac.th 
            ช่องทางออนไลน์   http://www.facebook.com/pbic.tu                  Line ID: @admissionpbictu 

http://www.facebook.com/pbic.tu
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสั 10050229111501E หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
จ านวนรบั  1   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาค 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์   22  หน่วยกิต .   คณิตศาสตร์   12  หน่วยกิต .                                
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า       2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ : มคีะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสตูรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมผีลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี ้

1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรอื  
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥74) หรอื 
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน  
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง 

ดังนี ้TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥61) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาองักฤษ  
ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนนและมผีลการเรียนเฉลีย่รวมวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารบัเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขโดยจัดใหม้ีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี ้
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…ภาษาอังกฤษ…….……ค่าน้ าหนัก    20   % 
                              วิชา…คณิตศาสตร์…1……….ค่าน้ าหนัก    20   %                                   
                              วิชา…เคมี…………..............…คา่น้ าหนัก    30   %                                   
                              วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้ าหนัก    30   %                                                        

 
  ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   

          ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com  

 
 

 
 

รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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หน้า 95 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์  (ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์  (สมัภาษณเ์ปน็ภาษาอังกฤษ) 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565    
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

    1.  แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือก
หลักสตูรที่สมัคร =>เลือกแบบฟอร์ม 

2.  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission  
=> Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร => เลอืกแบบฟอร์ม โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผูต้รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผูต้รวจโรค 

3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  5.  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสอบเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

  6.  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี  2 มิถุนายน 2565   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ    โทร 02-564-4440 ต่อ 7595   
            มือถือ 094-5531535 เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th  อีเมล  cicm.document6@gmail.com  
              

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565         รอบที่ 3 ADMISSION 

หน้า 96 จาก 101 
 

 

วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสั 10050229110501E หลกัสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  1   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
   1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 
   2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และจะส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะ
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล 
(Online)  ที่ได้รับปริญญา 

4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 
 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์   .  ภาษาต่างประเทศ     .    ไม่ก าหนด  
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ : แบ่งออกเปน็ 2 กรณ ีดงันี ้

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรอื  
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥74) หรอื 
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥61) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  
ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ  ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเง่ือนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชา CMN 112 Fundamentals of  Chinese 1 และ วิชา CMN 121  Fundamentals of  Chinese 2 

อนึง่  ผลคะแนนทดสอบทักษะดา้นภาษาอังกฤษและภาษาจนีทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนับจากวนัทีท่ดสอบจนถงึวันสมคัรเข้าศกึษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี ้
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…ภาษาอังกฤษ……………ค่าน้ าหนัก    20   %  
                               วิชา…คณิตศาสตร์………….…คา่น้ าหนัก    20   %                                   
                               วิชา…เคมี…………..............…ค่าน้ าหนัก    30   %                                   
                               วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้ าหนัก    30   %                                                        

 
  ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   

          ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.mytcas.com  

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์  (ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์  (สมัภาษณเ์ปน็ภาษาอังกฤษ) 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

    1.   แบบฟอร์มการรายงานตัว เข้ าสอบสัมภาษณ์  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 => เลอืกแบบฟอร์ม โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผูต้รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผูต้รวจโรค 

3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  5.  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสอบเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

  6.  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี  2 มิถุนายน 2565   ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ    โทร 02-564-4440 ต่อ 7595   
            มือถือ 094-5531535 เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th  อีเมล  cicm.document6@gmail.com 
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์

รหสั 10050229113001E หลกัสตูรทศันมาตรศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  1   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาค 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา เช่น ตาบอดหรือสายตาเลือนรางท้ังข้างเดียวและสองตา 
หรือตาบอดสีตั้งแตร่ะดบัปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มีค่าการรับรู้สามมิติ (Stereopsis) ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc   

4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์   22  หน่วยกิต .   คณิตศาสตร์   12  หน่วยกิต .                                
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า       2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษ : มคีะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสตูรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมผีลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี ้

1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรอื  
3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรอื 
4) วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง 

ดังนี ้TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญ วิชาภาษาองักฤษ  
ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน และมผีลการเรียนเฉลีย่รวมวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารบัเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดใหม้ีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี ้
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…ภาษาอังกฤษ……………ค่าน้ าหนัก    20   % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     –    คะแนน 
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…คณิตศาสตร์ 1……….…ค่าน้ าหนัก    20   % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     –    คะแนน                                   
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…เคมี…………..............…คา่น้ าหนัก    30   % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     –    คะแนน                                   
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา…ชีววิทยา…………..........ค่าน้ าหนัก    30   % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า     –    คะแนน                                                        
 

  ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1  
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   

          ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com  

  
รายละเอียดหน้าถัดไป => 
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์  (ตอ่) 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565    
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  

    1.  แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือก
หลักสตูรที่สมัคร =>เลือกแบบฟอร์ม 

2.  ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission  
=> Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร => เลอืกแบบฟอร์ม โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผูต้รวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาล
ตรงลายเซ็นแพทย์ผูต้รวจโรค 

3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.  ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  5.  วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสอบเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง
พร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

  6.  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผูส้มัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
 วันท่ี  2 มิถุนายน 2565   ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ    โทร 02-564-4440 ต่อ 7595  มือถือ 094-
5531535 เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th  อีเมล  cicm.document6@gmail.com  
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วทิยาลยัพฒันศาสตร ์ปว๋ย อึ๊งภากรณ ์
รหสั 10050230903601B หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานวตักรรมการพฒันามนษุยแ์ละสงัคม 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั 80 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2564 เท่านั้น                           กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์    .   คณิตศาสตร ์    .   ภาษาตา่งประเทศ     .   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
  
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้                                 
 คะแนน GAT         วิชาความถนัดท่ัวไป      ค่าน้ าหนัก  30   %      
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย.               ค่าน้ าหนัก 15   . %  

วิชาสังคมศึกษา.             ค่าน้ าหนัก  15  . %  
วิชาภาษาอังกฤษ.           ค่าน้ าหนัก   15  . %  
วิชาคณิตศาสตร์ 2 .         ค่าน้ าหนัก 15   . %  
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป .     ค่าน้ าหนัก  10  . %  

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 1 
 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2565   
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

ประกาศผลการคดัเลอืก  ครั้งท่ี 2 
 วันท่ี  24 พฤษภาคม 2565    
            ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.mytcas.com      

สอบสมัภาษณ ์   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.  สถานท่ี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  
เอกสารทีต่อ้งน ามาในวนัสอบสมัภาษณ์  
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา     
2. ส าเนาบัตรประชาชน         
3. ใบสมัครที่แสดงการเลือกล าดับในการสมัคร จาก www.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 2 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 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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การรบัสมคัรผ่านกลุม่สถาบันแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

คณะแพทยศาสตร์ 

รหัส 10050211100101A หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  65  คน 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

รหัส 10050213120101A หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  45 คน 

คณะเภสชัศาสตร์ 

รหัส 1005218130101A หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  30 คน 
 
 

ใหต้ดิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ปกีารศกึษา 2565 
http://www9.si.mahidol.ac.th 

 




