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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1)  

……………………………………………………………………… 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ล าปาง  

โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหัสคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจ านวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้ 

รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
 
10050214111701A 

คณะพยาบาลศาสตร์   
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
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10050417112701A 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ล าปาง) 
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10050417112702A วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ล าปาง)   5 
10050417112703A วท.บ. อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ล าปาง) 5 
 
10050124903601B 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 
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10050424903601B ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ล าปาง) 

5 

รวม 50 

3. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศนี้     

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ
ปฏิบัติ ตามขั้ นตอนที่ ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มื อระบบการคัด เลือกกลางบุค คลเข้าศึกษา                     
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร 
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้         
ตามหลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์       
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้อง      
ท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือ 
ไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์  ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ     
การคัดเลือกกลาง 

6. การรับสมัคร  
 ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

ตั้งแตว่ันที่ วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565 
 หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปด าเนินการลงทะเบียนในระบบของ ทปอ. อีกครั้ง เม่ือ ทปอ. เปิดให้

ลงทะเบียนแล้วในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
 การสมัคร  

 วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2565     เวลา 09.00  น. 
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 17 ตุลาคม 2565   เวลา 23.59  น. 

 วันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2565 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

 วันที่  1 - 19 ตุลาคม 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง) 
โดยยื่นค าร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

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

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น

การรับสมัครเป็นเพยีงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพ่ือเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก        

“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

http://www.tuadmissions.in.thตั้งแต่/
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ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลทีส่มัคร 
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือ
ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงิน
ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร       
หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต    
เป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร         
เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่า      
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง         
การช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงิน    
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
 หมายเหตุ : 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก   
ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร
ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงิน  
ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและ  
ยื่นค าร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ
หลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2565 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่  เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด               
ให้กรอกค าร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 
 หลักสูตรภาษาไทย    200   บาทต่อสาขา   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีที่ช าระเงินซ้ าหรือน าใบที่ยกเลิกการสมัครไปช าระเงนิ มหาวิทยาลัยจะไม่คนืคา่สมัครให้ไม่ว่ากรณใีดทั้งสิ้น 
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8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี  

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน        
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่     
กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ 
“ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชา                      
ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

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

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ 

9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th  
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท ์025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

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

 
                                                                  ประกาศ   ณ   วันที่    9    กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

                                                                           
 

                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                                                           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
                                                                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

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


 
5 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1)  

 
ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี สถานที ่/ เว็บไซต์ 

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป student.mytcas.com 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น          วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565 

 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2565  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัคร  
(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)  

วันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2565 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 www.tuadmissions.in.th 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2565 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 student.mytcas.com 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ทีย่ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

 การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ 

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
www.reg.tu.ac.th  
 

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           

 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
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คณะพยาบาลศาสตร์   
รหัสสาขา 10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต   จ านวนรับ  15  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

        เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6                                   ปวช. 
        เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต  า ตลอดหลักสูตร      วิทยำศำสตร์       คณิตศำสตร์       ภำษำต่ำงประเทศ         ไม่ก ำหนด             
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต  า (4-5 ภาคการศึกษา)   2.50                2.75                3.50                         ไม่ก ำหนด  
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื น ๆ 
                4.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.6 ภำคเรียนท่ี 1 (4-5 ภำคกำรศึกษำ) วิชำคณิตศำตร์  ชีววิทยำ และเคมี  ไม่ต  ากว่า  3.00 ทุกวิชา 
     4.2  มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีมีผลกำรประกวดโครงกำรทำงวิทยำศำสตร์ หรือ ภำษำอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรำงวัลระดับ 
                     จังหวัดขึ้นไป 
            5. เกณฑ์เฉพาะอื น ๆ  เช่น  ไม่พบตาบอดสี 

            6. การตรวจสุขภาพ  (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น) 
     ให้น ำผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ   
จำก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลกำรตรวจร่ำงกำย ดังนี ้

(1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทำงปฏิบัติกำร 
(2) ตรวจปสัสำวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทำงปฏิบตัิกำร 
(3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอกซเรย์มา) 
(4) ตรวจตำบอดสี   
(5) ตรวจกำรมองเห็น  (VA)   

เกณฑ์การคัดเลือก   

1. พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมงำน (Portfolio)  ย้อนหลังไมเ่กิน 2 ป ี
2. จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose) 

            3. ผลกำรเรียน (GPAX) ณ วันท่ีสมัคร 
4. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณโ์ดยคณะกรรมกำร 

            5. กำรพิจำรณำและตดัสินผลกำรคดัเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ้นสุด          
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

     หน้ำ 1 ข้อมูลส่วนตัว ควำมสนใจ ควำมสำมำรถพิเศษ  
     หน้ำ 2 ประวัติกำรศึกษำ  
     หน้ำ 3 จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose)  
     หน้ำ 4 ประกำศนียบัตรต่ำง ๆ (ถ้ำมี)  
     หน้ำ 5 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)  
     หน้ำ 6 ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี)  
     หน้ำ 7 - 10 ผลกำรประกวดโครงกำรทำงวิทยำศำสตร์หรือ ภำษำอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ไดร้ับรำงวัลระดับจังหวัดขึ้นไป  

     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร   

http://www.nurse.tu.ac.th/
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ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565                ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสัมภาษณ์     
            วันท่ี  20 พฤศจิกำยน 2565  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ  08.30  น.    สถำนท่ี  ห้องบรรยำย 219  ช้ัน 2 อำคำรปิยชำติ  คณะพยำบำลศำสตร์              
                                                              มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสติ 

ประกาศรายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565                       ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
            วันท่ี 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2566  ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566                  ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม 
 คณะพยำบำลศำสตร์   ศูนย์รังสติ : 02-5644440-5 ต่อ  7323 , 7397 

 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รหัสสาขา 10050417112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที  มธ.ล าปาง) จ านวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 10050417112702A วท.บ.อนามัยสิ งแวดล้อม (ศึกษาที  มธ.ล าปาง)   จ านวนรับ 5 คน 
รหัสสาขา 10050417112703A วท.บ.อนามัยชุมชน (ศกึษาที  มธ.ล าปาง) จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

        เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต  า ตลอดหลักสูตร       วิทยำศำสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศำสตร์ 12 หน่วยกิต   
                                                                         ภำษำต่ำงประเทศ              ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต  า (4-5 ภาคการศึกษา)    2.50               2.75                 3.00               ไม่ก ำหนด  

            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื น ๆ 
4.1 ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำอนำมัยชุมชน  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ 

โรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
4.2 ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

4.2.1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
4.2.2. ไม่มีปัญหำด้ำนสำยตำ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐในวันสอบสัมภำษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหำ 

     ด้ำนสำยตำ ดังนี้ 
1) ตำบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้ำง 
2) มีควำมผิดปกติของกำรเห็นภำพ ดังต่อไปนี้ 

   (1) สำยตำไม่ปกติ เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ท้ังสองข้ำง  
   (2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว  

3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติได้ 
                    4.2.3. ไม่มีควำมพิกำรทำงนิ้วมือจนไมส่ำมำรถควบคุมอุปกรณเ์ครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
เกณฑ์การคัดเลือก  
            1. พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมงำน (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกนิ 2 ปี 

2. จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose) 
3. ผลกำรเรียน (GPAX) ณ วันท่ีสมัคร 
4. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณโ์ดยคณะกรรมกำร 
5. กำรพิจำรณำและตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
หน้ำ 1 ข้อมูลส่วนตัว ควำมสนใจ ควำมสำมำรถพิเศษ 
หน้ำ 2 ประวัติกำรศึกษำ 
หน้ำ 3 จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose) 
หน้ำ 4 ประกำศนียบัตรต่ำง ๆ (ถำ้มี) 
หน้ำ 5 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) 
หน้ำ 6 ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) 
หน้ำ 7 - 10 ผลกำรประกวดโครงกำรทำงวิทยำศำสตร์หรือ ภำษำอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัดขึ้นไป 
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ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565                ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสัมภาษณ์     
            วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2565  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 08.30 น.    สถำนท่ี  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง 

ประกาศรายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565                      ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
            วันท่ี 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2566  ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566                 ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม 
 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง โทร 054-237-999 ต่อ 5605  เว็บไซต์  https://fph.tu.ac.th/ 
            อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th  Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ  
รหัสสาขา 10050124903601B ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  

(ศึกษาที  มธ.ท่าพระจันทร์) 
จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

        เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต  า ตลอดหลักสูตร       วิทยำศำสตร์      คณิตศำสตร์      ภำษำต่ำงประเทศ      ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต  า (4-5 ภาคการศึกษา)     2.50              2.75               3.00                      ไม่ก ำหนด  
            4. เกณฑ์เฉพาะอื นๆ 1. ไม่เป็นผูป้่วยหรืออยู่ในสภำวะทีจ่ะเป็นอุปสรรคร้ำยแรงต่อกำรศึกษำ 
                 2. ไม่เป็นผู้ประพฤตผิดิศีลธรรมอันดหีรือมีพฤติกรรมเสือ่มเสียอยำ่งร้ำยแรง 

เกณฑ์การคัดเลือก   
            1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 5 ภำคเรียน ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 6 ภำคเรียน ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
            3. มีแฟ้มผลงำน (Portfolio ตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) ประวัติ, กำรท ำกิจกรรมหรือผลงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
ปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ หรือด้ำนสังคมศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐำนประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงำนนั้น ๆ พิจำรณำ 
จำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

- กิจกรรมทางวิชาการ: เป็นกิจกรรมเข้าแข่งขัน/ประกวดทีไ่ด้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับภมูิภาค/ระดับชาติ 
- กิจกรรมทางสังคม: เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเป็นผูน้ ากิจกรรม หรือมสี่วนร่วมหรือมบีทบาทโดดเด่นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 

ที่สร้างพลวัตรและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยต้องท ำเป็นไฟล์ PDF ที่สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดทุกอย่ำงได้ชัดเจน 

4. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณโ์ดยคณะกรรมกำร 
 5. กำรพิจำรณำและตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเปน็ท่ีสิ้นสุด   
6. เรียงควำมในหัวข้อที่หลักสูตรฯก ำหนด โดยมีควำมยำวของเนื้อหำ 1 หน้ำกระดำษ A4 (หำกเกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 ส่วนท่ีเกินจะไมไ่ด้รับ

กำรพิจำรณำ) ทั้งนี้ผู้สมคัรต้องใช้ฟอนต์ Angsana New ขนำดตัวอกัษร 16  
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
             หน้ำ 1  ข้อมูลผู้สมัคร 
             หน้ำ 2  ประวัติกำรศึกษำ 
             หน้ำ 3  จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose) 
             หน้ำ 4  รำงวัล และประกำศนียบัตรต่ำง ๆ 
             หน้ำ 5  ระเบียนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) (เกรด 5-6 เทอม) หรือประกำศนียบตัร หรือหลักฐำนส ำเร็จกำรศึกษำที่ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำ 
             หน้ำ 6  ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) 
             หน้ำ 7  หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือผลงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ หรือ  
ด้ำนสังคมศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
             หน้ำ 8  ส ำเนำบัตรประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
             หน้ำ 9 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
             หน้ำ 10 เรียงควำมในหัวข้อ "สืบเนื องจากวิกฤตสุขภาพ การเมือง เศรษฐกิจสังคม ที ก าลังเกิดขึ้น ท่านคิดว่าโลกนี้ยังน่าอยู่หรือไม่ ?  
ใช้มุมมองทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายวิเคราะห์"  ควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4 โดยใช้ฟอนต์ Angsana New  
ขนำดตัวอักษร 16 
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             ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565               ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   

สอบสัมภาษณ์     
            วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2565  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 08.30 น.   สถำนท่ี วิทยำลัยสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจนัทร์ 

ประกาศรายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565                       ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
            วันท่ี 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2566  ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566                  ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม 

 วิทยำลัยสหวิทยำกำร หลักสตูรศลิปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ (ท่ำพระจันทร์) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์                 
 โทร 02-613-2859    เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ 

            อีเมล ppe.admission@gmail.com     Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ  
รหัสสาขา 10050424903601B ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาที  มธ.ศูนยล์ าปาง) 
จ านวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

        เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 6             ปวช. 
        เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต  า ตลอดหลักสูตร     วิทยำศำสตร์         คณิตศำสตร์         ภำษำต่ำงประเทศ       ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต  า (4-5 ภาคการศึกษา)  2.50                  2.75                  3.00                       ไม่ก ำหนด  
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื น ๆ                   ไม่ก ำหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก  
            1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 5 ภำคเรียน ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 6 ภำคเรียน ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 3. มีแฟ้มผลงำน (Portfolio ตำมรูปแบบของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์) ประวัติ, ท ำกิจกรรมหรือผลงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำปรัชญำ 
กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ หรือด้ำนสังคมศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐำนประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงำน นั้น ๆ และเขียน
เรียงควำมในหัวข้อที่หลักสูตรฯ ก ำหนด 
 4. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณโ์ดยคณะกรรมกำร 

5. กำรพิจำรณำและตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
             หน้ำ 1   ข้อมูลผูส้มัคร 
             หน้ำ 2  ประวัติกำรศึกษำ 
             หน้ำ 3   จดหมำยแนะน ำตัว (Statement of Purpose) 
             หน้ำ 4   รำงวัล และประกำศนียบัตรต่ำง ๆ 
             หน้ำ 5   ระเบียนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกำศนียบัตร หรือหลักฐำนส ำเร็จกำรศกึษำ  
  ที่ระบุวันส ำเร็จกำรศึกษำ  
             หน้ำ 6   ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) 
             หน้ำ 7   หลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือผลงำนด้ำนที่เกีย่วข้องกับสำขำวิชำปรัชญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์  
  หรือด้ำนสังคมศำสตร์อื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
             หน้ำ 8   ส ำเนำบตัรประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
             หน้ำ 9  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
             หน้ำ 10 เรียงควำมในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการด ารงอยู่ของสังคม” ควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4         
  โดยใช้ฟอนต์ Angsana New ขนำดตัวอักษร 16 (โดยให้เขียนเรียงควำมแนบมำในหน้ำสุดท้ำยของ Template Portfolio) 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง  
และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565                ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 1.1 Portfolio 
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สอบสัมภาษณ์     
            วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2565  

กำรรำยงำนตัว  เวลำ 08.30 น.    สถำนท่ี  วิทยำลัยสหวิทยำกำร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง 
ประกาศรายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 1 ธันวำคม 2565                      ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
            วันท่ี 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2566  ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566                 ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม 
 วิทยำลัยสหวิทยำกำร (ศูนยล์ ำปำง)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037 
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th    อีเมล ppe-lampang@outlook.com    Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang 
 


