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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 2 โครงการโควตาพื้นที่ 

……………………………………………………………………… 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา  

โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2. รหัสคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจ านวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้ 

รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
 
10050401901001A 

คณะนิติศาสตร ์
นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 
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10050310302001A คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (โครงการพิเศษ)  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) (หลักสูตรอยู่ระหว่างปรับปรุง) 
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10050211110801A 

คณะแพทยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
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10050212111901B 

คณะสหเวชศาสตร์ 
วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 
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10050417112701A 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ศูนยล์ าปาง) 

15 

10050417112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง)   15 
10050417112703A วท.บ.อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) 15 
 
10050424903601B 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ศศ.บ.ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 
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3. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศนี้     

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ
ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ ก าหนดด้ วยความระมัดระวัง ตามคู่มื อระบบการคัด เลื อกกลางบุ คคลเข้ าศึกษา                     
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร 
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้          
ตามหลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์      
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้อง      
ท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือ 
ไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ     
การคัดเลือกกลาง 

6. การรับสมัคร  
 ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบ          

ข้อมูลพ้ืนฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
และได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อย                 
ตามที่ต้องการแล้ว ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 การสมัคร  

 วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2566      เวลา 09.00  น. 
- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 16 มีนาคม 2566     เวลา 23.59  น. 

 วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2566 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

 วันที่  1 - 20 มีนาคม 2566 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 
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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 หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ 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 – 20 มีนาคม 2566  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) 

8. การสอบสัมภาษณ์ 
           - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 
            - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีที่ช าระเงินซ้ าหรือน าใบที่ยกเลิกการสมัครไปช าระเงนิ มหาวิทยาลัยจะไม่คนืคา่สมัครให้ไม่ว่ากรณใีดทั้งสิ้น 

http://www/
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9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ student.mytcas.com  และ www.tuadmissions.in.th 

10.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
           - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ ทปอ. วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 ที่ student.mytcas.com    
           - ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิทธิ์ เข้ าศึ กษา (ที่ ยืนยันสิทธิ์ เข้ าศึ กษา)   วันที่  16 พฤษภาคม 2566  ที่ 
www.tuadmissions.in.th 
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ 
TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์  
ผู้ สมัครสามารถท าการเปลี่ ยนแปลงได้ อีก เพียง 2 ครั้ ง เท่ านั้ น  จนถึ งเวลาปิ ดระบบการให้ ยืนยันสิทธิ์                        
(นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด  3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่ งครั้งของการยืนยันสิทธิ์               
หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ  “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์       
ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจาก
ช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
11.1 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 

11.2 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 

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

 

                                                                  ประกาศ   ณ   วันที่    24    กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
                                                                           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
                                                                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 2 โครงการโควตาพื้นที่ 

ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี สถานที ่/ เว็บไซต์ 

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

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น          วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566 

 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 1 – 17 มีนาคม 2566  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัคร  
(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)  

วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 www.tuadmissions.in.th 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com หรือ 
www.tuadmissions.in.th 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ทีย่ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 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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คณะนิติศาสตร์ 
รหัสสาขา 10050401901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศนูย์ล าปาง) จ านวนรับ  50  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                                             ปวช. 

       เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6        กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ต่ำงประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรู้หลักสูตรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 
       เป็นผู้ไม่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลยัอื่นๆ  

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร    วิทยำศำสตร์     คณิตศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX  ขั้นต่ า ณ วันที่สมัคร         2.50              2.75           3.00                  ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที ่

4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล ำปำง 
พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงรำย น่ำน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตำก ล ำพูน เชียงใหม่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน ก ำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธำนี  

4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่  20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคำย หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ     
                ผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2565 จะต้องมีอำยุไม่เกิน 20 ปี (ค ำนวณจำก ปีที่จะเข้ำศึกษำ  
พ.ศ. 2566 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่ำวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือนปีเกิดตั้งแต่ 1 มกรำคม 2546 เป็นต้นไป)                                                                                                                  
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 %  ดังนี ้  

 คะแนน วิชำเฉพำะ มธ.  วิชำ ควำมถนัดทำงนิติศำสตร์  ค่ำน้ ำหนัก 100 %  
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ. 

 มธ. เปิดรับสมัครสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภำพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
วิชำ ควำมถนัดทำงนิติศำสตร์    สอบวันอำทิตย์ที ่ 26  มีนำคม  2566  เวลำ 09.00 - 12.00 น.  
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิตมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   ศูนย์ล ำปำง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                       ดูรำยละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      

สอบสัมภาษณ์    
วันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ    08.00   น.  สถำนท่ี  คณะนติิศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                             ดูรำยละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                        ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะนติิศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง      โทร. 081-4387096, 054 -237981 ต่อ 5381, 5382  
            เว็บไซต์ FB : คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศนูย์ล ำปำง   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รหัสสาขา 10050310302001A วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) 

(หลักสูตรอยู่ระหว่างปรับปรุง) 
จ านวนรับ 7 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก ำลังศกึษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                ปวช. (ช่ำงอุตสำหกรรม)                 

        เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำมัธยำศึกษำปีท่ี 6        
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรูต้ำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร    วิทยำศำสตร์         คณิตศำสตร์         ภำษำต่ำงประเทศ        ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า ณ วันที่สมัคร          2.50                  2.75                  3.00                        ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที่ ผู้สมัครที่เป็นผู้ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ีภำคตะวันออก หรือ เป็นนักศึกษำท่ีมี
ภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นท่ีภำคตะวนัออก และมีที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่ระบุไว้ หำกย้ำยที่อยูอ่ำศัย ต้องเข้ำมำอำศัยในเขตภูมลิ ำเนำที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (เขตพื้นที่ภำคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี และสระแก้ว) 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ   ไม่ก ำหนด                                                                                                      
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 %  ดังนี้   

 คะแนน TGAT  รหัส 90 วิชำควำมถนัดทั่วไป เฉพำะ TGAT1 รหัส 91 วิชำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ       ค่ำน้ ำหนัก  20 %     
 คะแนน TGAT  รหัส 90 วิชำควำมถนัดทั่วไป เฉพำะ TGAT2 รหัส 92 วิชำกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล           ค่ำน้ ำหนัก  20 %  
 คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชำควำมถนัดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์                            ค่ำน้ ำหนัก  60 %      

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน           
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                       ดูรำยละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 29 เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น.  สถำนท่ี  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                             ดูรำยละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                        ท่ี  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสติ โทรศพัท์ 0-2564-3001-9 หรือ 
            คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์พทัยำ โทรศัพท์ 038-259010 - 69 ต่อ 3000 
            เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th  อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th  Facebook : https://www.facebook.com/ThammasatPINE 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 2 QUOTA  โครงการโควตาพืน้ที ่
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คณะแพทยศาสตร์  
รหัสสาขา 10050211110801A การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   จ านวนรับ  5  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                   เป็นผู้ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                                           ปวช. 

       เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6       กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ต่ำงประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรู้หลักสูตรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร   วิทยำศำสตร์ 22 หน่วยกิต        คณิตศำสตร์ 12 หน่วยกิต   
                                                                     ภำษำต่ำงประเทศ                  ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX  ณ วันที่สมัคร               2.50          2.75              3.00             ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที่: ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 8 ได้แก่ สกลนคร อุดรธำนี นครพนม หนองคำย เลย 
หนองบัวล ำภู บึงกำฬ และมีที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่ระบุไว้ หำกย้ำยที่อยู่อำศัย เข้ำมำอำศัยในเขตภูมิล ำเนำที่กล่ำวมำข้ำงต้น ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ณ วันท่ีสมัคร 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
                5.1   ผู้สมัครจะต้องมีอำยุไมเ่กิน 26 ปี บริบูรณ์ นับ ณ วันท่ีสมัคร 
                5.2   ผู้สมัครต้องไมเ่ป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภำวะที่เป็นอุปสรรคร้ำยแรงต่อกำรศึกษำ                                                                                                              

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 %  ดังนี ้  
 คะแนน  TPAT1     รหัส 10   วิชำเฉพำะ กสพท.                                        ค่ำน้ ำหนัก  25  %  
 คะแนน  TGAT      รหัส 90    วิชำควำมถนัดทั่วไป                                      ค่ำน้ ำหนัก  25 %  
 คะแนน  A-Level   รหัส 82    วิชำภำษำอังกฤษ                                         ค่ำน้ ำหนัก  10 % 
 คะแนน  A-Level   รหัส 61    วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐำน+เพิ่มเตมิ)      ค่ำน้ ำหนัก  10 % 
 คะแนน  A-Level   รหัส 64    วิชำฟิสิกส์                                                 ค่ำน้ ำหนัก  10 % 
 คะแนน  A-Level   รหัส 65    วิชำเคมี                                                    ค่ำน้ ำหนัก  10 % 
 คะแนน  A-Level   รหัส 66    วิชำชีววิทยำ                                               ค่ำน้ ำหนัก  10 % 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) คะแนนเฉลีย่สะสม 5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำในระดบัช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ 

ระเบียนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จศึกษำในระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรอื
เทียบเท่ำ 

2. ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน 1 ชุด 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 29  เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ 09.00 น.  สถำนท่ี  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 2 QUOTA  โครงการโควตาพืน้ที ่
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                             ดูรำยละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                        ท่ี  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต โทร    เวบ็ไซต์ www.med.tu.ac.th  
            อีเมล meded_tu.@hotmail.com   Facebook: งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มธ.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 2 QUOTA  โครงการโควตาพืน้ที ่
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คณะสหเวชศาสตร์  
รหัสสาขา 10050212111901B วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ  6  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                                           ปวช. 

        เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร   วิทยำศำสตร์ 22   คณิตศำสตร์ 12    ภำษำต่ำงประเทศ       ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX  ณ วันที่สมัคร               2.50      2.75        3.00      3.25     ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที่ 
               1. ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีภูมลิ ำเนำตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำนภำยในเขตพื้นท่ีจังหวัดเลย ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ณ วันท่ีสมัคร 
               2. ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบตัิตำมโครงกำรคดัเลือกของกระทรวงสำธำรณสุขหรือโรงพยำบำลต้นสังกัด 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ   ไม่ก ำหนด                                                                                                      
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชำและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 % ดังนี้                                 

 คะแนน TGAT     รหัส 90  วิชำควำมถนัดทั่วไป เฉพำะ TGAT1 รหัส 91 วิชำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ     ค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 คะแนน A-level  รหัส 61   วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐำน+เพิ่มเตมิ)                     ค่ำน้ ำหนัก 30 %   
 คะแนน A-level  รหัส 64   วิชำฟิสิกส์                                                     ค่ำน้ ำหนัก 30 %   
 คะแนน A-level  รหัส 66   ชีววิทยำ                                                    ค่ำน้ ำหนัก 20 %  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัครหรือใบรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุขหรือโรงพยำบำลต้นสังกัด (เฉพำะนักเรียนในโควตำ้พื้นที่)  
2. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน พร้อมเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                      ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 29 เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น.                   สถำนที่ ห้องบรรยำยช้ัน 2 อำคำรปิยชำติ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                      ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                      ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                      ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 029869213 ต่อ 7232, 7694     
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th/academic/ 
            Facebook คณะสหเวชศำสตร์: คณะสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
            Facebook ภำควิชำรังสีเทคนิค: ภำควิชำรังสีเทคนิค คณะสหเวชศำสตร์ ธรรมศำสตร์- Radiological Technology TU 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566         รอบที่ 2 QUOTA  โครงการโควตาพืน้ที ่

 

P a g e  6 of 9 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รหัสสาขา 10050417112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนยล์ าปาง) จ านวนรับ 15 คน 
รหัสสาขา 10050417112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง)   จ านวนรับ 15 คน 
รหัสสาขา 10050417112703A วท.บ.อนามัยชุมชน (ศกึษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง) จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                                           ปวช. 

        เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร   วิทยำศำสตร์ 22 หน่วยกิต      คณิตศำสตร์ 12 หน่วยกิต 
 ภำษำต่ำงประเทศ                ไม่ก ำหนด 

            3. คะแนน GPAX  ณ วันที่สมัคร               2.50            2.75          3.00         ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที่  

4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล ำปำง 
พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงรำย น่ำน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตำก ล ำพูน เชียงใหม่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน ก ำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธำนี  

4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่  20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุริ นทร์ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี 
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

5.1 ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำอนำมัยชุมชน  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค
ส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

5.2 ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
5.2.1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
5.2.2. ไม่มีปัญหำด้ำนสำยตำ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐในวันสอบสัมภำษณ์ และจะต้อง ไม่มี            

ปัญหำด้ำนสำยตำ ดังนี้ 
1) ตำบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้ำง 
2) มีควำมผิดปกติของกำรเห็นภำพ ดังต่อไปนี้ 

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

3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติได้ 
                    5.2.3. ไม่มีควำมพิกำรทำงนิ้วมือจนไมส่ำมำรถควบคุมอุปกรณเ์ครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 % ดังนี ้  
- สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย                               
 คะแนน A-Level   รหัส  64   วิชำฟิสิกส์                     ค่ำน้ ำหนัก  20  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  65   วิชำเคมี                        ค่ำน้ ำหนัก  25  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  66   วิชำชีววิทยำ                  ค่ำน้ ำหนัก  30  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  82   วิชำภำษำอังกฤษ             ค่ำน้ ำหนัก  25  %   
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- สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม                               
 คะแนน A-Level   รหัส  61   วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐำน+เพิ่มเตมิ)   ค่ำน้ ำหนัก  20  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  65   วิชำเคมี                                                 ค่ำน้ ำหนัก  25  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  66   วิชำชีววิทยำ                                            ค่ำน้ ำหนัก  30  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  82   วิชำภำษำอังกฤษ                                       ค่ำน้ ำหนัก  25  %   
- สำขำวิชำอนำมัยชุมชน                               
 คะแนน A-Level   รหัส  61   วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐำน+เพิ่มเตมิ)    ค่ำน้ ำหนัก  25  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  65   วิชำเคมี                                                  ค่ำน้ ำหนัก  20  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  66   วิชำชีววิทยำ                                            ค่ำน้ ำหนัก  30  %   
 คะแนน A-Level   รหัส  82   วิชำภำษำอังกฤษ                                       ค่ำน้ ำหนัก  25  %   

เอกสารประกอบการสมัคร  
วุฒิการศึกษา 
- ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (ภำค 1)  

รวม 5 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 หรือ 
- ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - ม.6  

รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                       ดูรำยละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 29 เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น.  สถำนท่ี  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                             ดูรำยละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                        ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง   โทร 054-237-991 ต่อ 5605   เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th  Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ  
รหัสสาขา 10050424903601B ศศ.บ.ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนยล์ าปาง) 
จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร   
            1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
                    เป็นผู้ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6                                           ปวช. 

        เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6        กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิควำมรู้ตำ่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิควำมรูห้ลักสตูรนำนำชำตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ า ตลอดหลักสูตร    วิทยำศำสตร์         คณิตศำสตร์         ภำษำต่ำงประเทศ        ไม่ก ำหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า ณ วันที่สมัคร          2.50                   2.75                 3.00                        ไม่ก ำหนด 
            4. คุณสมบัติของพ้ืนที่ 

4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล ำปำง 
พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงรำย น่ำน อุตรดติถ์ เพชรบูรณ์ ตำก ล ำพูน เชียงใหม่ พะเยำ แมฮ่่องสอน ก ำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธำน ี

4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บรุีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรสีะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำน ี
            5. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ  ไม่ก ำหนด                                                                                                                             
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักแต่ละวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกรวม 100 % ดังนี ้

 คะแนน  A-Level  รหัส 62 วิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐำน)  ค่ำน้ ำหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไมต่่ ำกว่ำ 10 คะแนน 
 คะแนน  A-Level  รหัส 63 วิชำวิทยำศำสตรป์ระยุกต์                ค่ำน้ ำหนัก 10 % และต้องมีคะแนนไมต่่ ำกว่ำ 10 คะแนน 
 คะแนน  A-Level  รหัส 70 วิชำสังคมศึกษำ                 ค่ำน้ ำหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 10 คะแนน 
 คะแนน  A-Level  รหัส 81 วิชำภำษำไทย                ค่ำน้ ำหนัก 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 10 คะแนน 
 คะแนน  A-Level  รหัส 82 วิชำภำษำอังกฤษ                 ค่ำน้ ำหนัก 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 10 คะแนน 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ. 1) หรือประกำศนียบตัร หรือหลกัฐำนส ำเร็จกำรศึกษำท่ีระบุ วันส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ชุด 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน 1 ชุด                
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด 
4. ใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี) 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 27 เมษำยน 2566                       ดูรำยละเอียดทีเ่ว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบสัมภาษณ์    

วันท่ี 29 เมษำยน 2566  
กำรรำยงำนตัว เวลำ 08.30 น.  สถำนท่ี  วิทยำลัยสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยล์ ำปำง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2566                            ดูรำยละเอียดที่เวบ็ไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
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ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 
 วันท่ี 4 - 5 พฤษภำคม 2566                       ที ่ student.mytcas.com 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันท่ี 16 พฤษภำคม 2566                        ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th      
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิทยำลัยสหวิทยำกำร (ศูนยล์ ำปำง)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง โทร 054-237999 ตอ่ 5334 , 085-694 8037 
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th    อีเมล ppe-lampang@outlook.com    Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang 
 


