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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ระดับปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2565 
รอบที ่4 รบัตรงอสิระ (Direct Admission)  โครงการปกต ิ  

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  โครงการปกติ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา  
โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหสัคณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา ทีเ่ปดิรับสมัคร และจ านวนรบั แยกตามหลักสตูร ดังนี้ 

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรับ 
 

10050202610801A 
10050202610801A 
10050102610801A   

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอ่ืนๆ   
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ   

(170) 
55 
100 
15    

 
10050409220201A 

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 

(50) 
50 

  คณะสาธารณสขุศาสตร์  (300) 
10050217112501A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์รังสิต) 
50 
 

10050217112701A 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์รังสิต)  

70 
 

10050217112702A 
 

 10050417112701A  
 
 

10050417112702A 
 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์รังสิต)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)   
  

60 
 

40 
40 
40 
 
 

(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร)์ 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรับ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ (17) 

10050415800101A 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 

17 
 

   
  วทิยาลยัสหวทิยาการ  (60) 

10050424903601A  
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 

60 
 

   
รวมจ านวนรบัทั้งสิน้ 597 

 

3. คุณสมบัติทั่วไป 
นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   
3.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด  

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา   
3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 

4.   เงื่อนไขการสมคัร  
4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้า
รับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่าน
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์
ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

4.2 ผู้ สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                        
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า               
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีช าระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.   คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

6.  วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคดัเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียด            
แนบท้ายประกาศนี้     

การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปน็ผูว้นิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 
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7.  ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่าง
ละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 ส าหรับผู้สมัคร ของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

8.  การรับสมัคร  
 การรับสมัคร 
 วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 26  พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00  น. 
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่   2  มิถุนายน   2565 เวลา  16.00  น. 

วนัที ่26 พฤษภาคม - 2 มถินุายน 2565 ช าระเงินทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามเวลา
ท าการของธนาคาร เทา่นั้น   

 *** ตรวจสอบจ านวนผูส้มัครของแตล่ะคณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา ไดท้ี ่www.tuadmissions.in.th *** 
 ขั้นตอนการรบัสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น 

การรับสมคัร เป็นเพียงข้ันตอนส่วนหนึ่งเพ่ือเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยัน

สมัครสอบ” และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 
ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบข้อมลูที่สมัคร 
(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือ
ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

(2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงิน   
ค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เท่านั้น   ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนีย มธนาคาร            
หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามเวลาท าการ
ของธนาคาร เท่านั้น   ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

(3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระ
เงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่าการสมัครเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้
เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น)  

http://www.mytcas.com/
http://www.reg.tu.ac.th/
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 หมายเหต ุ: 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป
แล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงิน              
ค่าสมัครแล้ว  1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่น
ค าร้องออนไลน์ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ
หลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา           
ค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า            
ม. ธรรมศาสตร์  
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอก
ค าร้องออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์     

 

9.  อตัราคา่ธรรมเนยีมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 
 หลักสูตรภาษาไทย    200   บาทต่อสาขา   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 

10. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่ านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียว 
ในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่
ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับ
รวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัคร
ไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และ
ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

11. การขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
11.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 (2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 (3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่          

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรก่อนการช าระเงิน  
ในกรณทีีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมัครไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมค่นืคา่สมัครใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ 

ทั้งสิน้ ๆ 
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11.2  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละ เอี ยดการขึ้ น ทะเบี ยน เป็ นนั กศึ กษ า พ ร้อมปฏิ ทิ น กิ จกรรมนั กศึ กษ าใหม่  ให้ ท ราบภ ายหลั ง                                   
ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบี ยนประวัติ
นักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์  02-5644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

12.  การจัดระดบัพืน้ฐานความรูภ้าษาตา่งประเทศส าหรบัผูม้สีิทธิเ์ข้าศึกษา                                                          
12.1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพ่ือน าไปใช้

ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu)  

12.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 
หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน 
หรือ ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การ
จัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

12.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หาก                 
ไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

13.  หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

             (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
           ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

            ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

26

http://www.reg.tu.ac.th/
Wanchaloem
อ.ชาลี
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2565 

รอบที ่4 รบัตรงอสิระ (Direct Admission) โครงการปกต ิ  

ก าหนดกการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่

รบัสมคัรผา่นระบบออนไลนเ์ท่านัน้ 
 

วนัที ่26 พฤษภาคม - 2 มถินุายน 2565  

•  เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา  16.00 น. 

www.tuadmissions.in.th 
 

ช าระเงินคา่สมคัร  
  

วนัที ่26 พฤษภาคม - 2 มถินุายน 2565  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตาม
เวลาท าการของธนาคาร เท่านั้น   

การประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคัดเลือก  
 

วนัที ่7 มิถนุายน 2565 student.mytcas.com และ 
www.tuadmissions.in.th 

การยนืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษาผา่นระบบเคลยีรงิเฮาส ์ 
(Clearing house) ของ ทปอ. 

วนัที ่8 - 9 มิถนุายน 2565 student.mytcas.com 

การประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

วนัที ่17 มถินุายน 2565 www.tuadmissions.in.th 

การประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

• การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th  
 

การเปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2565 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

  

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี (รปูแบบ GAT+PAT1) 
รหสัสาขา  10050202610801A หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ 4 ป ี) จ านวนรบั  40  คน 
รหสัสาขา  10050202610801A   หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาอืน่ๆ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ 4 ป ี) จ านวนรบั  90  คน 
รหสัสาขา  10050102610801A หลกัสตูร บธ.บ.การจดัการธกุจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร ์5 ป ี) จ านวนรบั  15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

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

เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         
           หน้า 1 ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
           หน้า 2 ใบแสดงผลคะแนน GAT หรือ PAT 
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 

การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  

การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มธ.ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5730  เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th 
ช่องทางออนไลน์  Facebook : ฝา่ยวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

  

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี (รปูแบบ วิชาสามญั) 
รหสัสาขา  10050202610801A หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ 4 ป ี) จ านวนรบั  15  คน 
รหสัสาขา  10050202610801A   หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาอืน่ๆ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ 4 ป ี) จ านวนรบั  10  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

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

เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         
           หน้า 1 ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
           หน้า 2 ใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ 
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 

การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  

การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มธ.ศูนย์รังสิต  โทร 02-696-5730  เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th 
ช่องทางออนไลน์  Facebook : ฝา่ยวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี มธ. https://www.facebook.com/tbsacademic 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั  10050205903701A หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) 

(รปูแบบ GAT+วชิาสามญั) 
จ านวนรบั  50   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
 คะแนน GAT วิชา ความถนัดทั่วไป     ค่าน้ าหนัก    40 %    
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย                     ค่าน้ าหนัก     25 %    
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาสังคมศึกษา                   ค่าน้ าหนัก     25 %  
 คะแนน วิชาสามัญ  วิชาคณติศาสตร์ 2                ค่าน้ าหนัก     10 %    

เอกสารประกอบการสมคัร 
           หน้า 1 วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                    ระเบียนแสดงผลการเรยีนของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ตั้งแต่  
                    ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
           หน้า 2  ใบแสดงผลคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (จากเวบ็ไซต์ ทปอ. ตามที่คณะก าหนดเปน็เกณฑ์การคัดเลือก) 
           หน้า 3  ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)      
           หน้า 4  ส าเนาเอกสารการเปลีย่นช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
           ผูส้มคัรเขา้ศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง ตอ้งสง่เอกสารประกอบการสมคัร โดยอปัโหลดไฟลเ์อกสารใน 
รปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ์โดยมขีนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB  เขา้ในระบบรบัสมคัร  
 
การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก  วันท่ี 7 มิถุนายน 2565  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง  โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861 
 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com  Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนยล์ าปาง” 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสัสาขา  
10050217112501A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพเชงินวตักรรม (ศกึษาที ่มธ.รงัสติ) 

จ านวนรบั 50 คน 

รหสัสาขา   
10050217112701A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ.รงัสติ) 

จ านวนรบั 70 คน 

รหสัสาขา  
10050217112702A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศกึษาที่ มธ.รงัสติ)   

จ านวนรบั 60 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

5.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

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

สายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

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

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

  

เกณฑก์ารคดัเลอืก 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา       ฟิสิกส์      .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน  าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน  าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน  าหนัก    30    . % 

เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         
           หน้า 1 วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                    ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั งแต่  
ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

           หน้า 2 ใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ (ตามที่คณะก าหนดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก) 
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 
การรบัสมคัร 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.   
            ที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      
โทร 02-564-4440-59 ต่อ 7421     
เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
ช่องทางออนไลน์  Facebook : FPH Thammasat 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

 

 

 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสัสาขา  
10050417112703A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอนามยัชมุชน (ศกึษาที่ มธ.ล าปาง) 

จ านวนรบั 40 คน 

รหสัสาขา   
10050417112701A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ.ล าปาง) 

จ านวนรบั 40 คน 

รหสัสาขา  
10050417112702A 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศกึษาที่ มธ.ล าปาง)   

จ านวนรบั 40  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

5.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

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

สายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

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

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
- สาขาวิชาอนามัยชุมชน                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

 

 

 

  

เกณฑก์ารคดัเลอืก 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา       ฟิสิกส์      .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . %  
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                               
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  ภาษาอังกฤษ  .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา  คณิตศาสตร์ 1 .    ค่าน้ าหนัก    20    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา        เคมี        .    ค่าน้ าหนัก    25    . %  
 คะแนน วิชาสามัญ   วิชา     ชีววิทยา     .    ค่าน้ าหนัก    30    . % 

เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         
           หน้า 1 วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                    ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่  
ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
           หน้า 2 ใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ (ตามที่คณะก าหนดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก) 
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 
การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินท่ีเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง    โทร 054-237-999 ต่อ 5605   เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
ช่องทางออนไลน์  Facebook : FPH Thammasat 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

  

คณะศลิปกรรมศาสตร ์                                                                                                       

รหสั  10050405903701A หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม จ านวนรบั  17   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
1. คะแนน GAT                                                                  20%               
2. คะแนน PAT4 หรือ PAT6                                                  40%              
3. คะแนนวิชาสามญั  วิชาคณิตศาสตร์ 1   10 %                    วิชาภาษาอังกฤษ  10 % 

                       วิชาภาษาไทย        10 %                    วิชาสังคมศึกษา    10 % 
เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         
           หน้า 1 ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
           หน้า 2 ใบแสดงผลคะแนน GAT และ PAT และ วิชาสามญั (ตามที่คณะก าหนดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก) 
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 
การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินท่ีเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดรูายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โทร 02-696-6249 หรือ 097-247-9601   เว็บไซต์ https://fineart.tu.ac.th/ 
ช่องทางออนไลน์  Facebook : คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

 

 

วทิยาลยัสหวทิยาการ ศนูยล์ าปาง 
รหสัสาขา 10050424903601A หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 

(ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
จ านวนรบั 60 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร  
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

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

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

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
คะแนน วชิาสามญั      1) วิชา           ไทย                .      ค่าน้ าหนัก    20    . %  
                              2) วิชา          สังคมศาสตร์      .      ค่าน้ าหนัก    30    . %  
                              3) วิชา          ภาษาอังกฤษ      .     ค่าน้ าหนัก    20    . %  
                              4) วิชา          คณิตศาสตร์2      .     ค่าน้ าหนัก    15    . %  
                              5) วิชา         วิทยาศาสตร์ทั่วไป .      ค่าน้ าหนัก     15    . %  

เอกสารประกอบการสมคัร 
รายละเอยีดดงันี ้         

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา (หน้า-หลัง) หรือ เทียบเท่า 
4. ผลคะแนนวิชาสามัญ 
5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
** รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ** 

         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB                  
เข้าในระบบรับสมัคร 
การรบัสมคัรและช าระเงนิ 
            วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.  ท่ีเว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th 
ช าระเงินท่ีเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร เทา่นัน้   
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก   
            วันท่ี 7 มิถุนายน 2565         ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา     วันท่ี 8 - 9 มิถุนายน 2565 
            ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.  ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา   
            วันท่ี 17 มิถุนายน 2565      ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง โทร.054-237999 ต่อ 5338  เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th  
            หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/cisacademic 




