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ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

1 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 300 330 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางลิงก์
https://forms.gle/XM7JxuWJrXmaQZzj9

Line ID : @626fdxoz
Facebook : 
https://web.facebook.com/lawturangsit/?ref=
pages_you_manage
E-mail : lawtuedu2021@gmail.com
เบอร์โทร : 02-696-5113

2 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1 28 35 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางลิงก์
https://forms.gle/XM7JxuWJrXmaQZzj9

Line ID : @626fdxoz
Facebook : 
https://web.facebook.com/lawturangsit/?ref=
pages_you_manage
E-mail : lawtuedu2021@gmail.com
เบอร์โทร : 02-696-5113

3 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
(PAT7 วิชาภาษาฝร่ังเศส 20 คน 
วิชาภาษาเยอรมัน 10 คน วิชา
ภาษาญ่ีปุ่น 10 คน วิชาภาษาจีน 
10 คน)

รูปแบบ GAT+PAT7 42 50 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางลิงก์
https://forms.gle/XM7JxuWJrXmaQZzj9

Line ID : @626fdxoz
Facebook : 
https://web.facebook.com/lawturangsit/?ref=
pages_you_manage
E-mail : lawtuedu2021@gmail.com
เบอร์โทร : 02-696-5113

4 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 100 110 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

tcaslampang@gmail.com            
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาท าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และส่งมา
เพียง 1 ไฟล์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ (pdf.) และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของ
นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
โทร. : 054 -237981 ต่อ 5381, 5383            
โทรศัพท์มือถือ : 081-4387096                            
เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

5 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง รูปแบบ GAT+PAT1 28 35 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

tcaslampang@gmail.com             
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาท าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และส่งมา
เพียง 1 ไฟล์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ (pdf.) และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของ
นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
โทร. : 054 -237981 ต่อ 5381, 5383            
โทรศัพท์มือถือ : 081-4387096                            
เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

6 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ล าปาง รูปแบบ GAT+PAT7 22 25 1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ
3  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน 
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา  พิมพ์จาก Internet ท่ี www.Law.tu.ac.th
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

tcaslampang@gmail.com             
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาท าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และส่งมา
เพียง 1 ไฟล์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ (pdf.) และต้ังช่ือไฟล์เป็นช่ือของ
นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
โทร. : 054 -237981 ต่อ 5381, 5383            
โทรศัพท์มือถือ : 081-4387096                            
เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล าปาง

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

7 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บัญชีบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1 150 160

8 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน รูปแบบ GAT+PAT1 65 คงเดิม

9 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอ่ืนๆ รูปแบบ GAT+PAT1 150 160

10 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณา
การ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

รูปแบบ GAT+PAT1 45 50

11 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณา
การ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

รูปแบบ GAT+PAT1 45 50

12 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บัญชีบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญ 20 25

13 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน รูปแบบ วิชาสามัญ 20 คงเดิม

14 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอ่ืนๆ รูปแบบ วิชาสามัญ 15 20

15 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณา
การ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

รูปแบบ วิชาสามัญ 15 20

16 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณา
การ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

รูปแบบ วิชาสามัญ 15 20

17 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 40 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

18 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่าง
ประเทศ

รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 40 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

19 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 40 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

20 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง รูปแบบ 
GAT+PAT1/PAT7+วิชา
สามัญ

45 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

21 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่าง
ประเทศ

รูปแบบ 
GAT+PAT1/PAT7+วิชา
สามัญ

45 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

22 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ รูปแบบ 
GAT+PAT1/PAT7+วิชา
สามัญ

45 คงเดิม 1. ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 6 ภาคการศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms
https://forms.gle/FgU5mVdfUCMSzMKx6

0-2696-5462

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ี
แสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตรา
ประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน
หมายเหตุ กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาใน
ต่างประเทศให้ย่ืนเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการด้วย
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ท้ังน้ี เอกสารฉบับจริงท้ังหมด ขอให้น ามาแสดงในช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันท่ี 8-19 ส.ค.65
 ตามสถานท่ี ดังน้ี
- หลักสูตร 4 ปี ท่ีงานบริการวิชาการฯ ช้ัน 4 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต
- หลักสูตร 5 ปี ท่ีโครงการ IBMP ห้อง F-310 ตึกเอนกประสงค์ 2 (ริมน้ า) มธ.ท่าพระจันทร์
หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6 งานบริการวิชาการและการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต
โทร 02-696-5730
Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการ
บัญชี มธ.
https://www.facebook.com/tbsacademic

https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6
https://forms.gle/MoNUb7QDBSSsyMUp6


ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

23 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต รูปแบบ PAT1+วิชาสามัญ 180 คงเดิม 1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
 จ านวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
ส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ    
3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ–สกุล เฉพาะกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อม
ส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1  ฉบับ       
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) ท่ี Link : 
https://forms.gle/pwPtyU5SnxgqaiJKA
   รวมหลักฐานเป็น ไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Link :หลักฐาน
https://forms.gle/NCK2Lfei71Rw744J8

Line ID
เวปไซต์ : www.admissions.econ.tu.ac.th
E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
เบอร์โทร : 02 696 5680-2 ,082-790-1453	

24 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1+วิชา
สามัญ+GPAX

60 คงเดิม 1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
 จ านวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อม
ส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ    
3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ–สกุล เฉพาะกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อม
ส าเนาและผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1  ฉบับ       
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) ท่ี Link : 
https://forms.gle/pwPtyU5SnxgqaiJKA
   รวมหลักฐานเป็น ไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Link :หลักฐาน
https://forms.gle/NCK2Lfei71Rw744J8

Line ID
เวปไซต์ : www.admissions.econ.tu.ac.th
E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
เบอร์โทร : 02 696 5680-2 ,082-790-1453	

25 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 150 คงเดิม เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ
1. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)                                       
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)
4. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)     
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms : https://forms.gle/V9gpAG7AAztHZC7R6 Facebook “หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
E-mail : tcas.socwork@gmail.com
เบอร์โทร 02 696 5504            
เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th

26 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ศูนย์ล าปาง

รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 80 95 เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ
1. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)                                       
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)
4. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms : https://forms.gle/Uym1GVDUDL3Xcnt37 Facebook “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์
ล าปาง”
E-mail  swtulp@gmail.com  
เบอร์โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861

27 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ 70 คงเดิม เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ
1. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)                                       
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)
4. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)     
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms :  https://forms.gle/V9gpAG7AAztHZC7R6 Facebook “หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
E-mail : tcas.socwork@gmail.com
เบอร์โทร 02 696 5504            
เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th

28 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
ศูนย์ล าปาง

รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ 30 40 เอกสารหลักฐานส าคัญท่ีต้องน าส่งคณะ
1. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)                                       
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)
4. ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

Google forms  :   https://forms.gle/Uym1GVDUDL3Xcnt37   Facebook “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์
ล าปาง”
E-mail  swtulp@gmail.com  
เบอร์โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

29 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.จิตวิทยา รูปแบบ วิชาสามัญ 35 คงเดิม 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสี
ท้ัง 2 ข้าง
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/edEMTrA42EBbLv49A งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

30 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.จิตวิทยา รูปแบบ PAT1/PAT7+วิชา
สามัญ

25 คงเดิม 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสี
ท้ัง 2 ข้าง
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/edEMTrA42EBbLv49A งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

31 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30 35 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่าไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ (VA) ตาบอด หรือตาบอดสี
ท้ัง 2 ข้าง
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/RUDLQdSBet8oD3w3A งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

32 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ 30 คงเดิม 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/vz2pZg75yKT6Ghii8 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

33 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

30 35 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/wwwkB2gLyvJDDZKS6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

34 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 20 25 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/PoGoksSbxKRTL66B6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

35 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ปรัชญา 25 30 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/vcKuEw2atibfJtEz5 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

36 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 40 45 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/wRqDJnwUt9TBXZ8u6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

37 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น (กลุ่มผู้สมัครท่ี
มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น)

กลุ่มผู้สมัครท่ีมีพ้ืนฐาน
ภาษาญ่ีปุ่น

30 33 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.3
6. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) (หากมี)
7. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)     
* โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/8fxhYYQuidFCHKDx6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

38 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น (กลุ่มผู้สมัครท่ี
ไม่มีพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น)

กลุ่มผู้สมัครท่ีไม่มีพ้ืนฐาน
ภาษาญ่ีปุ่น

20 22 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบแสดงผลสอบ PAT ของทุกคร้ังท่ีเคยเข้าสอบ                  
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/6zFyBSfvZ4MdyicB6 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

39 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาไทย 25 35 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/apMncfjv9VJkMsFn9 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

40 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส (กลุ่มมีพ้ืน
ฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส)

กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษา
ฝร่ังเศส

20 25 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า) 
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5.ใบแสดงผลสอบ PAT 7.1 ภาษาฝร่ังเศส
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/We3k3oRJnCsF48Uu5 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

41 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน 10 30 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า) 
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
5. ใบแสดงผลสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน                          
6. เอกสารแสดงการไปแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมันเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 7 
เดือน 
(หากมี)
8. เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนน  เฉล่ียไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/hWrC7YbvpBjbGuTM8 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

42 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษารัสเซีย 25 30 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/biJfWGJPxjkysgFc8 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

43 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกัน
ศึกษา

20 25 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/tXRrZm5pN1RC4gKi8 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

44 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบ
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)

เลือกสอบคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์

30 35 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/QNdRjrPXEtYM9trX7 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

45 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบ 
ภาษาต่างประเทศ)

เลือกสอบภาษาต่างประเทศ 30 34 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/QNdRjrPXEtYM9trX7 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th

46 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 35 คงเดิม 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/er6ySBehvpYe8Xu67 งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
โทร 02-696-5218-20  เว็บไซต์ https://arts.tu.ac.th/
 หรือ Facebook 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
E-mail :academic@arts.tu.ac.th



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

47 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการ
พิเศษ)

30 55 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารมาท่ี Email : 
russian_studies@arts.tu.ac.th โดยส่งเอกสารท้ังหมดเป็นไฟล์ PDF 
รวม 1 ไฟล์ เรียงล าดับเอกสารตามข้อท่ี 1-5  
ช่ือเร่ือง เอกสารผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 65 รอบท่ี 3  ช่ือไฟล์ ช่ือ - 
นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์     
โทร.02-696-5663-4 เว็บไซต์  www.russ.arts.tu.ac.th
Email : russian_studies@arts.tu.ac.th

48 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (โครงการพิเศษ) 
ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

60 70 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส าเนาใบปพ.1 (ท้ัง 2 หน้า)
4. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (หากมี)
 * โปรดลงนามส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ      
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารมาท่ี seastu.tcas@gmail.com โดยส่ง
เอกสารท้ังหมดเป็นไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงล าดับเอกสารตามข้อท่ี 
1-5    
ช่ือเร่ือง เอกสารผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS65 รอบ 3 ช่ือไฟล์ ช่ือ - 
นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือก

Facebook : SEAS Thammasat E-mail : 
seastu.tcas@gmail.com โทร.02-613-2599 /
065-623-6678

49 คณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน

วารสารศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+วิชาสามัญ 80 90

50 คณะวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน

วารสารศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT7+วิชา
สามัญ

120 135

51 คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

100 110 1.  ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแต่ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาใน
ต่างประเทศให้ย่ืนเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/BdMDP5qVZXGyUsph9 Page : SOC ANT Academic TU

52 คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

สม.บ.การวิจัยทางสังคม 
(โครงการพิเศษ)

100 110 1.  ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบคะแนน GAT / วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.)
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแต่ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้สมัครประสงค์จะย่ืนคะแนนเฉล่ียภาคการศึกษาใดท่ีได้ศึกษาใน
ต่างประเทศให้ย่ืนเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองท่ีเป็นทางการ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/SVXiwUAKoP6FMQ96A Page : SOC ANT Academic TU

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานตามท่ีทางราชการออกให้ ท่ีแสดงว่าได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณี ช่ือ-นามสกุล ไม่ตรง
กับหลักฐานการศึกษาให้แนบส าเนาใบเปล่ียนช่ือ/นามสกุลด้วย
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งท้ัง 2 หน้าและ
เห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน)/หลักฐานใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี) รับรองส าเนาถูกต้อง
โดยขอให้จัดท าเอกสารเป็นรูปแบบ PDF โดยเรียงล าดับรวมเอกสารท้ังหมดเป็น 1 ไฟล์ 
ขนาดไม่เกิน 5 MB  ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล(ภาษาไทย) โดยกรอกข้อมูลและ Upload
 ไฟล์เข้ามาท่ี https://forms.gle/ixRfbNfKYBRDxkKu9

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
สถานท่ี สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 
ส่งเอกสารสัมภาษณ์ Upload ไฟล์เข้ามาท่ี 
https://forms.gle/ixRfbNfKYBRDxkKu9 หรือ QR Code 

Line:Group : http://line.me/ti/g/_OesFI6MOn
FB เพจ JCTU Academic Affairs
E-mail: jctu.academic@gmail.com
เบอร์โทร.0-2696-6267
 



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

53 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(กลุ่มพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

54 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(กลุ่มพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ)

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

55 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

56 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(โครงการพิเศษ) (กลุ่มพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ)

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

57 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.คณิตศาสตร์ 45 55 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

60 70

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

60 70

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

58 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 45 60 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

59 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 45 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

60 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ 
(โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

61 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ 
(โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ)

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

50 65

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

62 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.เคมี 45 60 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

63 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

50 55 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

64 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ทางอาหาร

30 40 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

65 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 45 50 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

66 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
และการแปรรูปเคมีชีวภาพ 
(โครงการพิเศษ)

20 35 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

67 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงทอ

35 45 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

68 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ย่ังยืน

35 50 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

69 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.ฟิสิกส์ 30 35 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

70 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 30 40 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

71 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วัสดุศาสตร์ 35 40 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

72 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 50 60 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

73 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.สถิติ 60 70 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

74 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) 55 70 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

75 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการประกันภัย 
(โครงการพิเศษ)

50 55 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook

76 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 60 70 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

77 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์
ล าปาง 
(กลุ่มพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

78 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์
ล าปาง 
(กลุ่มพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ)

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ท่ีสถานศึกษาออกให้พร้อมตรา
ประทับ
3. (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกัน)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

การส่งเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ใน 
https://forms.gle/HkXHh61L2pKfQzxe6

79 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 30 34

80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมี รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

25 30

81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

25 30

82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

25 35

83 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

25 30

84 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

30 40

85 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมี รูปแบบ วิชาสามัญ 15 20
86 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมเคร่ืองกล รูปแบบ วิชาสามัญ 15 25
87 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า รูปแบบ วิชาสามัญ 15 คงเดิม
88 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา รูปแบบ วิชาสามัญ 20 25
89 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศกรรมอุตสาหการ รูปแบบ วิชาสามัญ 15 20

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/QzH92SgCkp6XGF4RA facebook: งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มธ.

10 26

ศูนย์รังสิต งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2045  
มือถือ 089-0000950
อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือ  
Science & Technology Thammasat 
University Official บน Facebook
ศูนย์ล าปาง โทร. 054-268 701-8 ต่อ 5625
มือถือ 092-6685625
อีเมล lampang@sci.tu.ac.th
เวปไซต์ https://lampang.sci.tu.ac.th หรือ 
Science Thammasat - Lampang บน Facebook



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

90 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.(TEP) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน)

รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

30 65 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทางส าหรับผู้สมัครต่างชาติ 
2.หลักฐานทางการศึกษา ใบรายงานผลทางระเบียนการศึกษา หรือผลคะแนนมาตรฐาน 
ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3.เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ส่งเอกสารออนไลน์ ท่ี https://bit.ly/3uGzUq6 หรือ สแกน QR 
Code

E-mail: tep_admission@engr.tu.ac.th 
เบอร์โทร: 02-5643001-9 ต่อ 3256/ 3196

91 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.(TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

20 50 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทางส าหรับผู้สมัครต่างชาติ 
2.หลักฐานทางการศึกษา ใบรายงานผลทางระเบียนการศึกษา หรือผลคะแนนมาตรฐาน 
ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3.เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ส่งเอกสารออนไลน์ ท่ี https://bit.ly/3uGzUq6 หรือ สแกน QR 
Code

tep_admission@engr.tu.ac.th

92 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการ
บริหารการก่อสร้าง (โครงการ
พิเศษ)

รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

20 35 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

93 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 
(โครงการพิเศษ)

รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

20 40 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

94 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการ
บริหารการก่อสร้าง (โครงการ
พิเศษ)

รูปแบบ วิชาสามัญ 10 15 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

95 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 
(โครงการพิเศษ)

รูปแบบ วิชาสามัญ 10 20 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

96 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียาน
ยนต์ (V-TECH)

รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

10 15 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

97 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(โครงการพิเศษ)

รูปแบบ 
GAT2+PAT1+PAT3

30 40 1. ส าเนาบัตรประชาชน                                      
2. ปพ.1                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/XU9b9zN4UpJBgqoh6 Facebook: 
https://www.facebook.com/ThammasatPINE  
E-mail: tupine@engr.tu.ac.th
เบอร์โทร 025643001-9 ต่อ 3250

98 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30 35 1. แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(การสัมภาษน์และตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง )
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ส่งทางอีเมล์ meded_tu@hotmail.com Line ID : mededtu
E-mail meded_tu@hotmail.com
เบอร์โทร 029269675

99 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.กายภาพบ าบัด รูปแบบคะแนน GAT2 + 
วิชาสามัญ

45 55 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ 
5. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง
https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7

วันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านระบบ
Google meet

เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7232
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

100 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.กายภาพบ าบัด รูปแบบคะแนน GPAX + 
GAT + วิชาสามัญ

20 21 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ 
5. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง
https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7

วันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านระบบ
Google meet

เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7232
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU

101 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.เทคนิคการแพทย์ 80 90 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ 
ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ 
5. ใบรับรองแพทย์ท่ีมีผลการตรวจประเมินภาวะตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
เท่าน้ัน
6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7 เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7216
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU

102 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 35 39 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 6 ภาคการศึกษา) หรือใบ ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 หรือปี
การศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีใช้สมัคร                                                        
5. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน ONET (ถ้ามี)
6. ผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
7. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 มาท่ีอีเมล 
rttuadmission@gmail.com

วันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 น.
ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom

เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7694
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU
Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological 
Technology TU

103 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย

25 32 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม  6 ภาคการศึกษา) หรือใบ 
ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และวิชาสามัญ 
5. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7 เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7217
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU

104 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.การจัดการกีฬา (โครงการ
พิเศษ)

70 80 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ 
5. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง
https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7

วันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
ผ่านระบบ Google meet

เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7299
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

105 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.การฝึกสอนกีฬา (โครงการ
พิเศษ)

80 110 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบ ปพ.1
4. ใบแจ้งผลการสอบคะแนน GAT และ วิชาสามัญ 
5. แฟ้มสะสมผลงาน
6. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/gAhivNHe7e452EGY7 เบอร์โทร 029869213 ต่อ 7299
Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of 
Allied Health Sciences, TU

106 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ขอรับทุน 60 80 1. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน  
www.nurse.tu.ac.th)
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ
3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ท่ี
สถาบันการศึกษาออกให้  (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ)  
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์ม พร้อมสแกนหลักฐานเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ JPEG
 โดยอัฟโหลดไฟล์ ตามลิงค์ท่ีให้มา 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/eD4XR3mqZWc5wkHb8 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
โทร.02-5644440-5  ต่อ 7323 ,7397
https://www.facebook.com/nursetu

107 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับทุน 30 คงเดิม 1. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน  
www.nurse.tu.ac.th)
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ
3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ท่ี
สถาบันการศึกษาออกให้  (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ)  
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์ม พร้อมสแกนหลักฐานเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ JPEG
 โดยอัฟโหลดไฟล์ ตามลิงค์ท่ีให้มา 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/eD4XR3mqZWc5wkHb8 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
โทร.02-5644440-5  ต่อ 7323 ,7397
https://www.facebook.com/nursetu

108 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ

รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 10 คงเดิม 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25  พฤษภาคม 2565

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th

109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ วิชาเอกแฟช่ัน

รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 15 20 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25  พฤษภาคม 2565

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ

รูปแบบ GAT+PAT4/6+
วิชาสามัญ

17 20 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25  พฤษภาคม 2565

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th

111 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัส
ตราภรณ์ วิชาเอกแฟช่ัน

รูปแบบ GAT+PAT4/6+
วิชาสามัญ

10 คงเดิม 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25  พฤษภาคม 2565

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th

112 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.การละคอน รูปแบบ GAT+วิชาเฉพาะ 30 40 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2565

https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th

113 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 ศูนย์ล าปาง

รูปแบบ GAT+PAT4/6+
วิชาสามัญ

10 20 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร (ไม่ก าหนดข้ันต่ า) 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT+PAT4/6+วิชาสามัญ พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
5. ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2565 ทาง 
https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf 
***ท้ังน้ี ในข้ันตอนการกรอกอีเมลข้อให้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกตัวอักษร เน่ืองจากคณะจะส่ง link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมแจ้งล าดับสอบทาง
อีเมลท่ีผู้สมัครกรอกไว้

สอบสัมภาษณ์ : วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565
 เวลาสอบ  : 09.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการสอบ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (*โดยคณะจะส่ง link 
เข้าห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมแจ้งล าดับสอบให้ทางอีเมลท่ีผู้สมัครให้ไว้
ในระบบตอนส่งเอกสาร)

Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th

114 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 ศูนย์ล าปาง

รูปแบบ GAT+PAT4/6 10 20 1. บัตรประชาชน (แสกนจากฉบับจริง)
2. ใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบ ปพ. 1 (แสกนจากฉบับจริง) 
เพ่ือแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX ณ วันท่ีสมัคร (ไม่ก าหนดข้ันต่ า) 
3. ใบส าเนาคะแนน  GAT+PAT4/6 พิมพ์จากเว็บไซต์ ทปอ.
4. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน)
โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลย
5. ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-4 ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2565 ทาง 
https://fineart.tu.ac.th/mainfile/edu_service/tcas3_65.pdf 
***ท้ังน้ี ในข้ันตอนการกรอกอีเมลข้อให้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกตัวอักษร เน่ืองจากคณะจะส่ง link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมแจ้งล าดับสอบทาง
อีเมลท่ีผู้สมัครกรอกไว้

สอบสัมภาษณ์ : วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
เวลาสอบ : 09.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการสอบ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (*โดยคณะจะส่ง link 
เข้าห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมแจ้งล าดับสอบให้ทางอีเมลท่ีผู้สมัครให้ไว้
ในระบบตอนส่งเอกสาร)

Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
E-mail : fatuadmission@gmail.com
เบอร์โทร: 02-696-6249, 097-247-9601
เว็บไซต์ : https://fineart.tu.ac.th



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

115 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจ
และเทคโนโลยี (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (DBTM)

15 30 1.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
2.  ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3.  ส าเนาผลคะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 
4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
5.  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ–สกุล  เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน   
6.  ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ
** ส่งเอกสารภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565  เอกสารทุฉบับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

วันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
สถานท่ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
หรือ ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom     หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้ง
ให้ทราบทางอีเมลของผู้สมัคร

Line ID:  dbtm program
Facebook : Design Business &Technology 
Management
E-mail : dbtm@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร02-9869605 #4026

116 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 28 35 1. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา 
เอกสารทุกแผ่นลงนาม “รับรองส าเนาถูกต้อง”
***Upload เอกสาร 1-5 ตามล าดับเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ พร้อมตอบ
แบบสอบถาม ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565
Link : https://forms.gle/7rX7WighhgSN6gsw9

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายงานตัว เวลา 08:30 - 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานท่ี : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
link :  Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99165924974?pwd=cUwvK08zR2hIL0YxdGk
4WUVKd3pGZz09
Meeting ID: 991 6592 4974
Passcode: TDS

Facebook : เพ่ือนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.
E-mail servicestudent@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016

117 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

อบ.ม.บ. (ออกแบบพัฒนาชุมชน
เมือง) (หลักสูตรนานาชาติ) (UDDI)

5 10 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ท่ีมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ฉบับ
จริง ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2. วุฒิบัตรการศึกษา (ปพ.2) ของผู้สมัคร ฉบับจริง ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล
7.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารหลักฐานส าคัญข้างต้น มายังอีเมล uddi@ap.tu.ac.th 
ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 น.
สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม ZOOM โดยจะแจ้งลิงก์ให้
ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือก

Line ID @922dmlid
Facebook UDDIThammasat
E-mail uddi@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ext. 6014/6111

118 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

วท.บ.สถาปัตยกรรม 90 105 1. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา 
เอกสารทุกแผ่นลงนาม “รับรองส าเนาถูกต้อง”
***Upload เอกสาร 1-5 ตามล าดับเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ พร้อมตอบ
แบบสอบถาม ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565
Link : https://forms.gle/7rX7WighhgSN6gsw9

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายงานตัว เวลา 08:30 - 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานท่ี : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
link :  Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99196812762?pwd=WWw5TWJ3RFE0R2syd
jNZVlRiLzc0UT09
Meeting ID: 991 9681 2762
Passcode: TDS

Facebook : เพ่ือนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.
E-mail servicestudent@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

119 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

วท.บ.สถาปัตยกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

30 35 1. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา 
เอกสารทุกแผ่นลงนาม “รับรองส าเนาถูกต้อง”
***Upload เอกสาร 1-5 ตามล าดับเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ พร้อมตอบ
แบบสอบถาม ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565
Link : https://forms.gle/7rX7WighhgSN6gsw9

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายงานตัว เวลา 08:30 - 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานท่ี : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
link :  Join in Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95860278233?pwd=ZGIvSmptWnRFSC9INX
FvUlRXcWY2QT09
Meeting ID: 958 6027 8233
Passcode: TDS

Facebook : เพ่ือนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.
E-mail servicestudent@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016

120 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 40 45 1. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา 
เอกสารทุกแผ่นลงนาม “รับรองส าเนาถูกต้อง”
***Upload เอกสาร 1-5 ตามล าดับเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ พร้อมตอบ
แบบสอบถาม ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565
Link : https://forms.gle/7rX7WighhgSN6gsw9

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายงานตัว เวลา 08:30 - 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานท่ี : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
link : Join  in Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95860278233?pwd=ZGIvSmptWnRFSC9INX
FvUlRXcWY2QT09
Meeting ID: 958 6027 8233
Passcode: TDS

Facebook : เพ่ือนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.
E-mail servicestudent@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016

121 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

การผังเมืองบัณฑิต 50 55 1. วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) / หลักฐานใบ
ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดาและมารดา 
เอกสารทุกแผ่นลงนาม “รับรองส าเนาถูกต้อง”
***Upload เอกสาร 1-5 ตามล าดับเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ พร้อมตอบ
แบบสอบถาม ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565
Link : https://forms.gle/7rX7WighhgSN6gsw9

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รายงานตัว เวลา 08:30 - 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานท่ี : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
link :  Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99165924974?pwd=cUwvK08zR2hIL0YxdGk
4WUVKd3pGZz09
Meeting ID: 991 6592 4974
Passcode: TDS

Facebook : เพ่ือนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.
E-mail servicestudent@ap.tu.ac.th
เบอร์โทร 02-986-9605-6 ต่อ 3014, 3016



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

122 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.การสร้างเสริมสุขภาพเชิง
นวัตกรรม

60 70 Google Form                                 
Link: https://bit.ly/39vyVlP

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: phtu.edu@fph.tu.ac.th
Line ID: littlemelody.m
โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 7421    

123 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

70 คงเดิม Google Form                                 
Link: https://bit.ly/39vyVlP

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: phtu.edu@fph.tu.ac.th
Line ID: nuchanard_w
โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 7454    

124 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม 60 70 Google Form                                 
Link: https://bit.ly/39vyVlP

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: phtu.edu@fph.tu.ac.th
Line ID: nuniny
โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 7421    

125 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ศูนย์ล าปาง

10 43 Google Form                                 
Link: https://bit.ly/3ksgQay

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: edulampang@fph.tu.ac.th
Line ID: worratattham
โทรศัพท์ : 054-237-999 ต่อ 5605

126 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม ศูนย์
ล าปาง

10 45 Google Form                                 
Link: https://bit.ly/3ksgQay

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: edulampang@fph.tu.ac.th
Line ID: worratattham
โทรศัพท์ : 054-237-999 ต่อ 5605

127 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

วท.บ.อนามัยชุมชน ศูนย์ล าปาง 10 45 Google Form                                 
Link: https://bit.ly/3ksgQay

Website: www.fph.tu.ac.th     
Facebook: FPH Thammasat
Email: edulampang@fph.tu.ac.th
Line ID: worratattham
โทรศัพท์ : 054-237-999 ต่อ 5605

1. ให้ผู้สมัครส่งคลิปแนะน าตัว ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยตอบค าถามต่อไปน้ี 
    1.1 แนะน าตัว
    1.2 เพราะเหตุใดจึงมีความต้องการเรียนหลักสูตรน้ี
    1.3 ความคาดหวังหรือเป้าหมายในชีวิต
    1.4 ท่านจะน าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนไปพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้าง
ต้ังช่ือไฟล์ดังน้ี "ช่ือ สกุล_ตัวย่อของสาขาท่ีเข้าศึกษา_ศูนย์การศึกษา" 
สาขาท่ีเข้าศึกษา ก าหนดตัวย่อสาขา ดังน้ี
OC - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / EN - อนามัยส่ิงแวดล้อม / IHP - การสร้างเสริม
สุขภาพเชิงนวัตกรรม / CMH - อนามัยชุมชน 
ตัวอย่างการต้ังช่ือไฟล์ ลดาภรณ์ สอนแก่ง_EN_รังสิต
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของผู้สมัครท่ีมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ม.
4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง             
                            
หมายเหตุ ส าหรับคลิปแนะน าตัว และเอกสารหลักฐานต่างๆ ก าหนดให้ผู้สมัครส่งภายใน
วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น. เท่าน้ัน ผ่านช่องทาง Google Form ดังน้ี
- ศูนย์รังสิต Link: https://bit.ly/39vyVlP 
- ศูนย์ล าปาง Link: https://bit.ly/3ksgQay
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาล คลินิก
 โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ใช้แบบฟอร์มของสถานพยาบาลน้ันๆ) โดยระบุ
ว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
*เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การ
ตรวจวัดสายตาจากสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ใช้
แบบฟอร์มของสถานพยาบาลน้ันๆ) อีก 1 ฉบับ ท่ีระบุว่า ไม่มีความผิดปกติด้านตาบอดสี
และการเห็นภาพ ตามค่าสายตาท่ีก าหนดไว้ คือ 
1. หากสายตาไม่ปกติ เม่ือรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง หรือ 
2. หากสายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว   
หมายเหตุ ส าหรับใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดสายตา ทางคณะ
ก าหนดให้ผู้สมัครส่งผ่านช่องทาง Google Form ภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 
20.00 น. เท่าน้ัน



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

128 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต 60 คงเดิม 1.แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว และกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร
ครบถ้วน)  ดาวน์โหลดท่ี https://pharm.tu.ac.th/
2.ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ (จากเว็บไซต์ ทปอ.) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง                                                  
3.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ท่ี
สถาบันการศึกษาออกให้ 
4.ส าเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
5.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  เฉพาะในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                       
6.ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                      
7. ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ ระบุว่า เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคม
รังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  (ให้ใช้
ใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยลัย)                                    9.ใบรับรองแพทย์ ระบุว่า  
“ไม่พบภาวะตาบอดสี” ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่าน้ัน  (ให้ใช้
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลได้)   
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

1. Google forms ส่งเอกสารหลักฐาน ดูจากเว็บไซต์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  https://pharm.tu.ac.th
2. ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ  จากเว็บ ส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา (หัวข้อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565) 
https://reg.tu.ac.th/

Line ID paansuchada
Facebook   
www.facebook.com/PharmacyThammasat/ 
เว็บไซต์  https://pharm.tu.ac.th 
E-mail edu.pharm.tu@gmail.com  
เบอร์โทร 0-2986-9213 ต่อ 4270-4271

129 คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ
เรียนรู้)

5 10 1.ใบแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)        
2.ส าเนาบัตรประชาชนด้านหน้าบัตร หรือภาพถ่าย
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีท่ี  26  พฤษภาคม  2565 	เวลาสัมภาษณ์  10.00 น. 
(ผ่านระบบออนไลน์)     การรายงานตัว : ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 15
 นาที 
  ส่งเอกสารหลักฐานการสอบสัมภาษณ์ มาท่ี Email : 
tcas@lsed.tu.ac.th  หลังจากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว หลักสูตร 
จะส่งลิงก์ การเข้าสอบสัมภาษณ์ กลับไปยัง Email ผู้มีสิทธ์ิเข้า
สัมภาษณ์

ติดต่อ Email : tcas@lsed.tu.ac.th   หรือโทรศัพท์ 
02-564-4441-72  ต่อ 6718

130 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

15 100 เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา     
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ย่ืน
ช่องทางการย่ืนเอกสาร: https://forms.gle/aJSWRb4zLEMGRivYA   
ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
เวลา 13.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Google Form: 
siit.tu.ac.th/interviewform
ยกเว้นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM จะส่งลิงค์สัมภาษณ์ให้ทางอีเมล์

Facebook: siittu
E-mail: admission@siit.tu.ac.th
เบอร์โทร: 02-9869009 ต่อ 1002 - 1006

131 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมเคร่ืองกล
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสา
หการ และระบบโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

25 200 เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา     
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ย่ืน
ช่องทางการย่ืนเอกสาร: https://forms.gle/aJSWRb4zLEMGRivYA   
ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
เวลา 13.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Google Form: 
siit.tu.ac.th/interviewform
ยกเว้นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM จะส่งลิงค์สัมภาษณ์ให้ทางอีเมล์

Facebook: siittu
E-mail: admission@siit.tu.ac.th
เบอร์โทร: 02-9869009 ต่อ 1002 - 1006

132 สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

10 15 เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
1. ส าเนาผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา     
2. ส าเนาผลคะแนนท่ีใช้ย่ืน
ช่องทางการย่ืนเอกสาร: https://forms.gle/aJSWRb4zLEMGRivYA   
ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
เวลา 13.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Google Form: 
siit.tu.ac.th/interviewform
ยกเว้นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM จะส่งลิงค์สัมภาษณ์ให้ทางอีเมล์

Facebook: siittu
E-mail: admission@siit.tu.ac.th
เบอร์โทร: 02-9869009 ต่อ 1002 - 1006



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

133 วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม
และการแปรรูปทางดิจิทัล) 
(โครงการพิเศษ)

25 30 1. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด (ปพ.1)
3. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (คะแนน GAT และวิชาสามัญ)
4. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารส าคัญ โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 
ไฟล์ มายัง email: citu_tcas@citu.tu.ac.th ภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 
16.30 น.
ข้อมูลท่ีผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องแจ้งวิทยาลัย ทาง E-mail ประกอบด้วย
การต้ังช่ือหัวเร่ือง: หลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร DX รอบ Admission ปี 2565
ข้อมูลท่ีแจ้งประกอบด้วย: (ส่งพร้อมเอกสารไฟล์ PDF)
- ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………
- เลขท่ีประจ าตัวผู้สมัคร: ………………………………………
- หลักสูตรท่ีสมัคร: DX                    
- Line ID: …………………………………………………………..
- เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้: ……………………………………….
- E-mail: ………………………………………………………………

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th
(ส่งเอกสารภายในวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.)

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th
โทรศัพท์ 02 613 3115-8 ต่อ 1103 หรือ 088 112 
6535 (ดุสิตา)  (เวลาท าการ 8.30-16.30 น.)

134 วิทยาลัยนวัตกรรม ศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่า
พระจันทร์

90 115 1. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด (ปพ.1)
3. ส าเนาผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก (คะแนน GAT และวิชาสามัญ)
4. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารส าคัญ โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 
ไฟล์ มายัง email: citu_tcas@citu.tu.ac.th ภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 
16.30 น.
ข้อมูลท่ีผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องแจ้งวิทยาลัย ทาง E-mail ประกอบด้วย
การต้ังช่ือหัวเร่ือง: หลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร BMCI รอบ Admission ปี 2565
ข้อมูลท่ีแจ้งประกอบด้วย: (ส่งพร้อมเอกสารไฟล์ PDF)
- ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………
- เลขท่ีประจ าตัวผู้สมัคร: ………………………………………
- หลักสูตรท่ีสมัคร: BMCI                   
- Line ID: …………………………………………………………..
- เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้: ……………………………………….
- E-mail: ………………………………………………………………

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th
(ส่งเอกสารภายในวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.)

Email: citu_tcas@citu.tu.ac.th
โทรศัพท์ 02 613 3115-8 ต่อ 1103 หรือ 088 112 
6535 (ดุสิตา)  (เวลาท าการ 8.30-16.30 น.)

135 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ข้อมูล (โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์)

กลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์

30 35 1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1) 
3. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีเปล่ียนช่ือสกุลพร้อมส าเนา               
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwSmygc2x8aO
3azSYdGYMQ-ourJCystthHRWtJk5GgXeJNYQ/viewform

Facebook : Data Science and Innovation
E-mail : dsi.tu.ac.th
เบอร์โทร : 02-5644441-79 ต่อ 6811

136 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ข้อมูล (โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ)

กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

7 10 1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1) 
3. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีเปล่ียนช่ือสกุลพร้อมส าเนา               
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwSmygc2x8aO
3azSYdGYMQ-ourJCystthHRWtJk5GgXeJNYQ/viewform

Facebook : Data Science and Innovation
E-mail : dsi@tu.ac.th
เบอร์โทร : 02-5644441-79 ต่อ 6811



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

137 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ข้อมูล (โครงการพิเศษ) 
(กลุ่มพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ)

(กลุ่ม GED) 3 5 1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
2. วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา (ปพ.1) 
3. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีเปล่ียนช่ือสกุลพร้อมส าเนา               
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwSmygc2x8aO
3azSYdGYMQ-ourJCystthHRWtJk5GgXeJNYQ/viewform

Facebook : Data Science and Innovation
E-mail : dsi@tu.ac.th
เบอร์โทร : 02-5644441-79 ต่อ 6811

138 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

75 85 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสาร โดยจัดท าเป็นไฟล์ pdf ดังน้ี 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
3) วุฒิการศึกษา ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน: ปพ.1 (Transcript) ด้านหน้าและ
ด้านหลัง ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า/ 
หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) หรือวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จจาก กศน. หรือ ปวช. หรือผู้
เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบวุฒิ
หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 
4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.) 
5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ–นามสกุล (ถ้ามี) 
(ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายปิดรับเวลา 20.00 น. ทาง 
Google form

https://forms.gle/JEfhEcfjffpB1wNbA อีเมล ppe.admission@gmail.com
โทรศัพท์. 02-613-2859  
Facebook: 
https://www.facebook.com/PPEThaprachan
Line: PPETU_OFFICIAL

139 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

10 15 เน่ืองจากผู้สมัครได้ย่ืนผลสอบภาษาอังกฤษต้ังแต่ช่วงรับสมัคร 
จึงไม่ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม

Facebook: ppeinterTU
Email: ppe.tu.international@gmail.com 
โทร. 02-613-2852

140 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง

50 60 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารโดยจัดท าเป็น PDF ไฟล์ ดังน้ี 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ลงนามรับรองถูกต้อง) 
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองถูกต้อง) 
3) วุฒิการศึกษา ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ด้านหน้าและ
ด้านหลัง ลงนามรับรองถูกต้องทุกหน้า / หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี) หรือ วุฒิ
การศึกษาท่ีส าเร็จจาก กศน. หรือ ปวช. หรือ เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ 
เทียบวุฒิหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.)
5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
(ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายปิดรับเวลา 20.00 น.ทาง 
Google forms)
https://forms.gle/ZbD2Yz9MaFBeY9dq6

https://forms.gle/ZbD2Yz9MaFBeY9dq6 1) Line ID : @110oxxnc   (มี@น าหน้า) โปรดติดต่อ
เวลาท าการ 09.00-16.00 น.)
2) E-mail : Tcas65cislp@gmail.com
3) โทรศัพท์ 054-237999 ต่อ 5338  (เวลาท าการ 
09.00-16.00 น.)

141 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและ
เศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
ศูนย์ล าปาง

40 50 1. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ จ านวน 1 ชุด (จากเว็บไซต์ สทศ.)
2. ส าเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานส าเร็จการศึกษาท่ีระบุ วันส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1 ชุด
3. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด               
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด
5. ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565 
*กรุณารวมเป็นไฟล์ PDF เป็น 1 ไฟล์ 
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

ppe-lampang@outlook.com E-mail ; ppe-lampang@outlook.com
Facebook ; PPE Lampang 
(https://www.facebook.com/PPELampang)
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

142 วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีน
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

5 คงเดิม 1 บัตรประชาชนฉบับจริง
2 เอกสารวุฒิการศึกษาฉบับจริง 
3 คะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง

เข้าสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.
สถานท่ี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 2

Line ID: @admissipnpbictu
Facebook: PBIC THAMMASAT
E-mail: admission@pbic.tu.ac.th
เบอร์โทร: 02-613-3706

143 วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

5 คงเดิม 1 บัตรประชาชนฉบับจริง
2 เอกสารวุฒิการศึกษาฉบับจริง 
3 คะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง

เข้าสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.
สถานท่ี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
2 

Line ID: @admissipnpbictu
Facebook: PBIC THAMMASAT
E-mail: admission@pbic.tu.ac.th
เบอร์โทร: 02-613-3706

144 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (TCM)

1 15 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ Scan หลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และเรียงเอกสารตามล าดับ และจัดท าเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันท้ังหมด 
1 ไฟล์เท่าน้ัน
ระบุช่ือเร่ือง  ส่งเอกสารประกอบการสอบหลักสูตร..........รอบ TCAS 3 ต้ังช่ือไฟล์ ช่ือ_
สกุล (ภาษาอังกฤษ) ส่งมาท่ี E-mail :  cicm.document6@gmail.com ภายในวันท่ี 25
 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน
ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th
 => Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร 
(2) ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ผ่านธนาคาร 
ttb/SCB/KBANG/BBL/KTB/BAY โดยสแกนบิล / QR ช าระเงิน จ านวนเงิน 1,500 บาท 
ต้ังแต่บัดน้ี – 25 พฤษภาคม 2565  
 ท้ังน้ี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะส่งเอกสารการช าระเงินฯ ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ ทาง e-mail ท่ีได้ให้ไว้กับวิทยาลัยเพ่ือช าระเงินต่อไป ภายหลังการช าระเงินให้
ส่งหลักฐานการโอนมาท่ี Line ID : 1234cicm โดยระบุช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสมัคร ในการน้ี
  งานยุทธศาสตร์จะด าเนินการส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินไปยัง e-mail ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ท่ีได้ช าระค่าค่าธรรมเนียมฯ แล้วตามล าดับ
( ท้ังน้ี หากมีข้อสงสัยเร่ืองการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 
4547 มือถือ 0944392255 )

วันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  (จะด าเนินการ
แจ้งเวลาอีกคร้ัง ตาม e-mail ท่ีได้แจ้งไว้ตอนสมัคร) 
วิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : Microsoft Teams
1) ข้ันตอนการเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (Microsoft 
Teams)
1. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีจะสามารถเข้าระบบสอบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยต้องรองรับระบบกล้อง
แสดงภาพผู้เข้าสอบและเสียงได้อย่างชัดเจน จ านวน 1 เคร่ือง
2. ติดต้ังและลงทะเบียนเข้าร่วม Microsoft Teams ตาม e-mail ท่ีได้
แจ้งไว้ตอนสมัคร รายละเอียดตามคู่มือท่ี www.cicm.tu.ac.th
3. อินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง
4. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสอบ ประกอบด้วย 
ความเงียบ และอยู่ตามล าพัง
5. การแต่งกายชุดสุภาพ
6. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด
7. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport เพ่ือแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันสอบสัมภาษณ์
8. หากพบว่าการจัดเตรียมไม่เป็นไปตามก าหนด กรรมการสอบถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
9. ผู้เข้าสอบกรอกแบบฟอร์ม ตาม link น้ี   
https://forms.gle/SGDzqf7FTyJQ5qPt6

ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 หรือ 7606
 มือถือ 094-3259199 หรือ 094-5531535
Line : cicmthammasat 
E-mail : admissionsoffice.cicm@gmail.com

(3) ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ของผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs
 => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(5) ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์ตามประกาศรับสมัครฯ พร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร
(6) วุฒิการศึกษา กรณีผู้สมัครท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในและ
ต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรองการเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ี 
(7) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (Transcript/Grade 12/Year
 13)
(8) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี)

2) ข้ันตอนการด าเนินการสอบออนไลน์ (Microsoft Teams)
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ e-mail การเชิญเข้ากลุ่ม Microsoft Teams 
2. เม่ือใกล้ถึงเวลาสอบท่ีก าหนด ให้ผู้เข้าสอบออนไลน์ Microsoft 
Teams ก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที และระหว่างน้ัน จะมีเจ้าหน้าท่ี 
Call ไปก่อนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
3. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport ต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนสอบ
สัมภาษณ์
4. ใช้เวลาในการสอบ 10 นาที
5. เม่ือหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าออกจากห้องสอบได้



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

145 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

วท.บ.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS)

1 15 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ Scan หลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และเรียงเอกสารตามล าดับ และจัดท าเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันท้ังหมด 
1 ไฟล์เท่าน้ัน
ระบุช่ือเร่ือง  ส่งเอกสารประกอบการสอบหลักสูตร..........รอบ TCAS 3 ต้ังช่ือไฟล์ ช่ือ_
สกุล (ภาษาอังกฤษ)            ส่งมาท่ี E-mail :  cicm.document6@gmail.com 
ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน
ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th
 => Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร 
  (2) ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ผ่านธนาคาร 
ttb/SCB/KBANG/BBL/KTB/BAY โดยสแกนบิล / QR ช าระเงิน จ านวนเงิน 1,500 บาท 
ต้ังแต่บัดน้ี – 25 พฤษภาคม 2565  
 ท้ังน้ี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะส่งเอกสารการช าระเงินฯ ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ ทาง e-mail ท่ีได้ให้ไว้กับวิทยาลัยเพ่ือช าระเงินต่อไป ภายหลังการช าระเงินให้
ส่งหลักฐานการโอนมาท่ี Line ID : 1234cicm โดยระบุช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสมัคร ในการน้ี
  งานยุทธศาสตร์จะด าเนินการส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินไปยัง e-mail ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ท่ีได้ช าระค่าค่าธรรมเนียมฯ แล้วตามล าดับ
  ( ท้ังน้ี หากมีข้อสงสัยเร่ืองการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ
 4547 มือถือ 0944392255 )

วันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  (จะด าเนินการ
แจ้งเวลาอีกคร้ัง ตาม e-mail ท่ีได้แจ้งไว้ตอนสมัคร)
วิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : Microsoft Teams
1) ข้ันตอนการเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (Microsoft 
Teams)
1. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีจะสามารถเข้าระบบสอบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยต้องรองรับระบบกล้อง
แสดงภาพผู้เข้าสอบและเสียงได้อย่างชัดเจน จ านวน 1 เคร่ือง
2. ติดต้ังและลงทะเบียนเข้าร่วม Microsoft Teams ตาม e-mail ท่ีได้
แจ้งไว้ตอนสมัคร รายละเอียดตามคู่มือท่ี www.cicm.tu.ac.th
3. อินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง
4. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสอบ ประกอบด้วย 
ความเงียบ และอยู่ตามล าพัง
5. การแต่งกายชุดสุภาพ
6. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด
7. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport เพ่ือแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันสอบสัมภาษณ์
8. หากพบว่าการจัดเตรียมไม่เป็นไปตามก าหนด กรรมการสอบถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
9. ผู้เข้าสอบกรอกแบบฟอร์ม ตาม link น้ี   
https://forms.gle/SGDzqf7FTyJQ5qPt6                                 
                                                                                      

ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 หรือ 7606
 มือถือ 094-3259199 หรือ 094-5531535
Line : cicmthammasat 
E-mail : admissionsoffice.cicm@gmail.com

(3) ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ของผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs
 => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(5) ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์ตามประกาศรับสมัครฯ พร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร
(6) วุฒิการศึกษา กรณีผู้สมัครท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในและ
ต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรองการเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ี 
(7) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (Transcript/Grade 12/Year
 13)
(8) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี)

2) ข้ันตอนการด าเนินการสอบออนไลน์ (Microsoft Teams)
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ e-mail การเชิญเข้ากลุ่ม Microsoft Teams 
2. เม่ือใกล้ถึงเวลาสอบท่ีก าหนด ให้ผู้เข้าสอบออนไลน์ Microsoft 
Teams ก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที และระหว่างน้ัน จะมีเจ้าหน้าท่ี 
Call ไปก่อนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
3. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport ต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนสอบ
สัมภาษณ์
4. ใช้เวลาในการสอบ 10 นาที
5. เม่ือหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าออกจากห้องสอบได้



ล ำดับ คณะ หลักสูตร รูปแบบ จ ำนวนรับ

เดิม

จ ำนวนรับ

ใหม่

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องน ำส่งคณะ/วิทยำลัย หรือ

เอกสำรหลักฐำนส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรรับเอกสำรออนไลน์ หรือ

วันท่ี / สถำนท่ี / ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมออนไลน์

รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนรับ และกำรสอบสัมภำษณ์กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบท่ี 3 Admission

146 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) (OD)

5 35 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ Scan หลักหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และเรียงเอกสารตามล าดับ และจัดท าเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันท้ังหมด 
1 ไฟล์เท่าน้ัน
ระบุช่ือเร่ือง  ส่งเอกสารประกอบการสอบหลักสูตร..........รอบ TCAS 3 ต้ังช่ือไฟล์ ช่ือ_
สกุล (ภาษาอังกฤษ) ส่งมาท่ี E-mail :  cicm.document6@gmail.com ภายในวันท่ี 25
 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน
ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โดย Download แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th
 => Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร 
  (2) ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ผ่านธนาคาร 
ttb/SCB/KBANG/BBL/KTB/BAY โดยสแกนบิล / QR ช าระเงิน จ านวนเงิน 1,500 บาท 
ต้ังแต่บัดน้ี – 25 พฤษภาคม 2565  
 ท้ังน้ี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะส่งเอกสารการช าระเงินฯ ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ ทาง e-mail ท่ีได้ให้ไว้กับวิทยาลัยเพ่ือช าระเงินต่อไป ภายหลังการช าระเงินให้
ส่งหลักฐานการโอนมาท่ี Line ID : 1234cicm โดยระบุช่ือ-สกุล หลักสูตรท่ีสมัคร ในการน้ี
  งานยุทธศาสตร์จะด าเนินการส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินไปยัง e-mail ผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ท่ีได้ช าระค่าค่าธรรมเนียมฯ แล้วตามล าดับ
  ( ท้ังน้ี หากมีข้อสงสัยเร่ืองการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ
 4547 มือถือ 0944392255 )

วันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  (จะด าเนินการ
แจ้งเวลาอีกคร้ัง ตาม e-mail ท่ีได้แจ้งไว้ตอนสมัคร) 
วิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : Microsoft Teams
1) ข้ันตอนการเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (Microsoft 
Teams)
1. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีจะสามารถเข้าระบบสอบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยต้องรองรับระบบกล้อง
แสดงภาพผู้เข้าสอบและเสียงได้อย่างชัดเจน จ านวน 1 เคร่ือง
2. ติดต้ังและลงทะเบียนเข้าร่วม Microsoft Teams ตาม e-mail ท่ีได้
แจ้งไว้ตอนสมัคร รายละเอียดตามคู่มือท่ี www.cicm.tu.ac.th
3. อินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง
4. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสอบ ประกอบด้วย 
ความเงียบ และอยู่ตามล าพัง
5. การแต่งกายชุดสุภาพ
6. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด
7. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport เพ่ือแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันสอบสัมภาษณ์
8. หากพบว่าการจัดเตรียมไม่เป็นไปตามก าหนด กรรมการสอบถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
9. ผู้เข้าสอบกรอกแบบฟอร์ม ตาม link น้ี   
https://forms.gle/SGDzqf7FTyJQ5qPt6                                 

ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 7595 หรือ 7606
 มือถือ 094-3259199 หรือ 094-5531535
Line : cicmthammasat 
E-mail : admissionsoffice.cicm@gmail.com

(3) ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ของผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดย Download 
แบบฟอร์ม ได้ท่ี www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs
 => เลือกหลักสูตรท่ีสมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับน้ี ไปขอรับการตรวจร่างกายและ
เอกซเรย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และ
ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(5) ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์ตามประกาศรับสมัครฯ พร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร
(6) วุฒิการศึกษา กรณีผู้สมัครท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังในและ
ต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรองการเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ี 
(7) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (Transcript/Grade 12/Year
 13)
(8) ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี)

2) ข้ันตอนการด าเนินการสอบออนไลน์ (Microsoft Teams)
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ e-mail การเชิญเข้ากลุ่ม Microsoft Teams 
2. เม่ือใกล้ถึงเวลาสอบท่ีก าหนด ให้ผู้เข้าสอบออนไลน์ Microsoft 
Teams ก่อนเวลาเข้าสอบ 15 นาที และระหว่างน้ัน จะมีเจ้าหน้าท่ี 
Call ไปก่อนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
3. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport ต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนสอบ
สัมภาษณ์
4. ใช้เวลาในการสอบ 10 นาที
5. เม่ือหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าออกจากห้องสอบได้

147 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วยอ๊ึงภากรณ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
สังคม (โครงการพิเศษ)

80 105 1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
2. เอกสารแสดงคะแนน GAT  
3. เอกสารแสดงคะแนนวิชาสามัญ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน        
ส่งหลักฐานภายในวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/2sUm9VYQD4oSwFo18 Line ID
Facebook: 
https://www.facebook.com/IHSD.PSDS
E-mail: ba@psds.tu.ac.th
เบอร์โทร. 090-9725311




