
 

    
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี
โครงการสง่เสรมินกัเรยีนเรยีนดภีาคกลาง ประจ าปกีารศกึษา 2566 

รอบที ่2 โควตา (Quota) 
------------------------------ 

 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยก าหนดพื้นที่รับนักศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น
หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม  วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์  ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตาม    
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)      

2. คณะทีร่บัสมคัร และจ านวนรบัเขา้ศกึษา รวมทัง้สิน้ 81 คน ดงันี ้        

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 

 
10050201901001A 

คณะนติศิาสตร ์
นิติศาสตรบัณฑิต 

 
4 

 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี  
10050202610501A บัญชบีัณฑิต 2 
10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 

 คณะรฐัศาสตร ์  
10050203903201AA ร.บ.วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง 1 
10050203903201AB ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ 1 
10050203903201AC ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 1 

 
10050204611101A 

คณะเศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 
3 

 
10050205903701A 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ 

 
3 



2 

 

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 

 คณะศลิปศาสตร์  

 

 

 

 

           

          6        

           

10050206901201A ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

10050206113101A วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา 

10050206901401A ศศ.บ.วิชาเอกประวัติศาสตร์ 

10050206901501A ศศ.บ.วิชาเอกปรัชญา 

10050206900101A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาศาสตร ์

10050206902501A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10050206902401A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 

10050206901901A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญีปุ่่น 

10050206901801A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน 

10050206902402A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

10050206902403A ศศ.บ.วิชาเอกภาษารัสเซีย 

10050206902502A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

10050206902001A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย 

10050206220101A วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ 

10050206902404A ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตนิอเมริกันศึกษา 

 

10050207903801A 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 

วารสารศาสตรบัณฑิต 

 

2 

 

10050208903501A 

คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 

 

1 

 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

 

 

 

 

         8    

             

 

          

 

10050209220201A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10050209213301A วท.บ.สาขาวิชาสถิต ิ

10050209210301A วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

10050209213101A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

10050209211901A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยนื 

10050209500401A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

10050209210401A วท.บ.สาขาวิชาเคมี 

10050209211001A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

10050209211002A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 

10050209210302A วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

10050209211201A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

10050209212701A วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส ์

10050209211801A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

10050209212801A วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์

10050209212702A วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์



3 

 

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 

4 

10050210301601A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 

10050210303501A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมอุตสาหการ 

10050210302101A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

10050210300601A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมเคม ี

10050210300701A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมเคร่ืองกล 

10050210300501A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 

 คณะแพทยศาสตร ์   

10050211100101A การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 

 คณะสหเวชศาสตร ์  

10050212111301A วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 

 

10050214111701A 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

1 

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   

 

       1        
10050215800401A ศป.บ.สาขาวิชาการละคอน 

10050215800101AA ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิง่ทอ 

10050215800101AB ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชัน่ 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง    

10050216900401B การผังเมืองบัณฑิต 3 

 คณะสาธารณสขุศาสตร ์   

 

        2 

         

10050217112701A วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10050217112702A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

10050217112501A วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสขุภาพเชิงนวัตกรรม 

 

10050218130101A 

คณะเภสชัศาสตร ์

เภสัชศาสตรบณัฑิต 

 

1 

 

10050219903601A 

คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์ 

ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู ้

 

1 

 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร   

         

20 
10050222210001E วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 

10050222300001E วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) 

10050222300002E วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 



4 
 
 

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 

 วทิยาลยันวตักรรม (ศึกษาที ่มธ. ทา่พระจนัทร)์  
 

         1   
            

10050123904001B ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
(โครงการพิเศษ) 

10050123220101B วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 
10050123610301E ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ. ทา่พระจนัทร)์  
1 10050124903601B ศศ.บ.สาขาวิชาปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพเิศษ) 

 วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์(ศกึษาที ่มธ. ทา่พระจนัทร)์ 

     3 
10050127902801E ศศ.บ.สาขาวิชาจนีศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
10050127902601E ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 วทิยาลยัโลกคดศีกึษา  
10050228900301E ศศ.บ.สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสตูรนานาชาติ)  2 

 วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์  
10050229111501E วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
10050229110501E การแพทย์แผนจนีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1 

10050229113001E ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1 

 วทิยาลยัพฒันศาสตรป์ว๋ย อึง๊ภากรณ์   
10050230903601B ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสงัคม (โครงการพิเศษ) 1 

รวม 81 
 
หมายเหตุ :   1) คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตาม

เกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดเท่านั้น 
2) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนใน
สาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยม
ของสาขาวิชานั้น 
 

3. คณุสมบตัเิฉพาะของโครงการ 
  3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง             
9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัด
สิงห์บุร ีจังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี  
   3.2 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) 
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 
 
 
 



5 

 

4. คณุสมบตัเิฉพาะของคณะ 

 คณะรฐัศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม. 6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  1. เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ

วิชาชีพ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  1. เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 คณะแพทยศาสตร ์

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์  

  1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 

โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับ

มหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  

  2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการ

ของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

   2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้ อ่ืน เช่น โรคจิต 

(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) 

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

  2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด

ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย     

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  

  2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

 2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว  

 2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40  
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   2.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์       

สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก

ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)  

   2.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้  

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์  

 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษา                          

ในโรงเรียนส าหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาใน

โรงเรียน 

 คณะสหเวชศาสตร ์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

1. ผู้สมัครเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่มี

ภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง            

12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ               

10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย             

โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 

 คณะพยาบาลศาสตร ์

ให้น าผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผล

การตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้ 

1. ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ 

2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 

3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องน าฟิล์มเอกซเรย์มา) 

4. ตรวจตาบอดส ี

5. ตรวจการมองเห็น (VA) 

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 สาขาวชิาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ ์วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ และ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น ผู้สมัคร

ต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรอง

แพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
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 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2. ผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มี

โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3. ผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  3.1 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจ 

  3.2 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์และ

จะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้    

 3.2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

   3.2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

  - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  

  - สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

     3.2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

4. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

1. ผู้สมัครเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว      
โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัย  

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค     
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้  

 3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (psychosis 
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ 
Antisocial Personality Disorders  หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

    3.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการ อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 3.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

    3.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง จากการตรวจอย่างละเอียด 

 3.5 มีความพิการของมือ ที่ไม่สามารถหยิบจับและควบคุมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ได้ 
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 วทิยาลยันวตักรรม 

 สาขาวชิานวตักรรมการบรกิาร (หลักสตูรนานาชาติ) ผู้สมัครในสาขาวิชานี้ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ     
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้  

TOEFL (PBT/ITP)  

()ZX()(PBT/ITP) 

ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  หรือ 

TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน  หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 

TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 

 วทิยาลยันานาชาติปรดี ีพนมยงค ์

   มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่

สมัคร (ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องมีผลคะแนน

ภาษาอังกฤษ) 

1. IELTS (Academic) = 6.0 

2. TOEFL (IBT = 61, ITP/PBT = 500)   

3. TU-GET (PBT = 500, CBT = 61)  

4. New SAT (Evidence-Based Reading and Writing = 400) 

5. GSAT (Reading, Writing, and Language = 400) 

 วทิยาลยัโลกคดศีกึษา 

วิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็น

ภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจาก 

 1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เอกสารหลักฐาน หรือ Certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ

หรือรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เช่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ในกรณีที่                 

ไม่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จะต้องเข้าทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคม  

 2. เอกสารแสดงความสนใจเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษา                       

ในสาขาวิชา จุดมุ่งหมาย และประสบการณ์ หรือรางวัลที่ได้รับที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

A4 ฟอนต์ Times New Roman 12 

3. มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึง วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ต้องยื่นผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ) 

TOEFL ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน   (Internet-based) 

ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน (Paper-based, TOEFL ITP) 

หรือ 

หรือ 

IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน (Paper-based) 

ไม่ต่ ากว่า 61  คะแนน  (Computer-based) 

หรือ 

หรือ 

New SAT ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing Part) หรือ 

GSAT ไม่ต่ ากว่า 450 (Reading, Writing and Language)   



9 

 

 วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์ 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กลุ่มสาระ                  

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะ

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 

3. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีผลการ

สอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 3.2  IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  

3.3 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 3.4 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 55 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 3 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษ

อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้  TOEFL (ITP,PBT ≥ 400 , IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 

400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษา            

ตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่น ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันสมัครเข้า

ศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 

4. เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑติ ด้านภาษาต่างประเทศ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 - กรณีที่ 1 ต้องมีคะแนนภาษอังกฤษตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี

ผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

4.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 4.2 IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  

4.3 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4.4 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 55 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  4 แต่มีคะแนน

ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET 

(PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

- กรณีที่ 2 และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษา                    

โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา  CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และวิชา CMN 121  

Fundamentals of Chinese 2 

 อนึ่ง คะแนนสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
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หลักสตูรทศันมาตรศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กลุ่มสาระ              

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะ

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา เช่น ตาบอดหรือสายตาเลือนราง

ทั้งข้างเดียวและสองตา หรือตาบอดสีตั้งแต่ระดับปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มีค่าการรับรู้สามมิติ (Stereopsis)         

ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc   

3. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมี ผล          

การสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

3.1 TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 3.2  IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  

3.3 TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 3.4 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 55 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 3 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษ

อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้  TOEFL (ITP,PBT ≥ 400 , IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 

400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥ 35 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          

ในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่น ามาแสดง ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ สอบถึงวันสมัคร                       

เข้าศึกษา 

 

5. เกณฑก์ารคดัเลอืก 

 5.1 ผลการทดสอบวิชา TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย - 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                 

(  - 2SD) และ 

 5.2 ผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-Level ของวิชาใดวิชาหนึ่งในจ านวน 16 วิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 (25 คะแนน) 

(มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด) จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

 (1) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พืน้ฐาน+เพิ่มเติม)    (2) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พืน้ฐาน)  

 (3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์   (4) ฟิสิกส ์

 (5) เคมี      (6) ชีววิทยา  

 (7) สังคมศึกษา    (8) ภาษาไทย    

 (9) ภาษาอังกฤษ    (10) ภาษาฝรั่งเศส         

 (11) ภาษาเยอรมัน    (12) ภาษาญีปุ่่น          

 (13) ภาษาเกาหล ี    (14) ภาษาจนี   

 (15) ภาษาบาล ี    (16) ภาษาสเปน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนน TGAT/A-Level ของผู้สมัครจาก ทปอ. โดยตรงเพื่อน ามา

ประมวลผลการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนดังกล่าวข้างต้นมายังมหาวิทยาลัยอีก   

ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบวิชา TGAT/A-Level ประจ าปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดสอบโดยที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com 

 5.3 สอบสัมภาษณ์ 
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หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจพบวา่ผูส้มคัรรายใดมีคณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัรฯ 

 ถอืวา่ผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัไิมม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก ให้คณะกรรมการด าเนนิงานคดัเลอืก/คณะ/สถาบนั/มหาวทิยาลยั  

เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 

 

6. เงื่อนไขการสมคัร     

6.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศจะต้องไม่เป็น                    

ผู้ที่สมัครในโครงการ ต่อไปดังนี้    

 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 

 โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้   

 โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.) 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

 โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับ 

     ปริญญาตรี 

6.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น   

  6.3 ผู้สมัครจะตอ้งมีคณุสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ

ของโครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   

  6.4 ผู้สมัครจะตอ้งตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ                       

ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

7. ข้อก าหนดส าหรบัผูส้มคัร   

 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด                  

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System:TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัครของที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์

ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการ

คัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้

สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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8. การรบัสมคัร  

 เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล

พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้

ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว

ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

 การสมัคร  

 วนัที ่1-16 มนีาคม 2566 รบัสมัครผ่านระบบออนไลน์ 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 าร้อง

ออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th 

*** ตรวจสอบจ านวนผูส้มคัรของแตล่ะคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา ไดท้ี ่www.tuadmissions.in.th *** 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยตนเอง  

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น                                                    

การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขา้ใชร้ะบบรบัสมคัร 

ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก 

“ยืนยันสมัครสอบ”  

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 

4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ             

หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงิน            

ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ         

ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัคร          

รายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว            

จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน     

ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและ

เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น )    
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หมายเหต ุ: 

 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น       

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป

แล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้

เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  

 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงิน   

ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและ     

ยื่นค าร้องออนไลน์ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ

หลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ 

ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  

 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดให้กรอก                

ค าร้องออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

 

9. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 

ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงนิผา่นธนาคาร)   
 

10. การสอบสัมภาษณ์ 

           - ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 

           - สอบสมัภาษณ ์วันที่ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

11. ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ student.mytcas.com และ www.tuadmissions.in.th 

 

12. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา  

           - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ที่ student.mytcas.com    

             - ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ์เขา้ศึกษา (ทีย่นืยนัสทิธิ์เขา้ศึกษา) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ www.tuadmissions.in.th 

 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ 

TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 

ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้ง 

ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ 

หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

 

 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงนิ  

ในกรณทีีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมค่นืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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13. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

13.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561          

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

13.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด

การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ให้ทราบภายหลังที่  www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย

ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์                          

02-564-4440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

14. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                               

ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 

                                      ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. 2565 

                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

                ผู้ช่วยอธิการบดฝีา่ยรับเข้าศึกษา 

                ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี 

โครงการสง่เสริมนกัเรยีนเรยีนดภีาคกลาง 

ประจ าปกีารศึกษา 2566 

รอบที ่2 โควตา (Quota) 

 

ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

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

รบัสมคัรผา่นระบบออนไลนเ์ทา่นัน้         วันที่ 1-16 มีนาคม 2566 

 เปิดระบบรบัสมัครวันแรก เวลา 09.00 น. 

  ปิดระบบรับสมัครวันสดุท้าย เวลา 23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  

 

ช าระเงนิคา่สมคัร   

ผ่านระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 1-17 มีนาคม 2566  

(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูส้มคัรทักทว้งสถานะการสมคัร  

(กรณสีถานะและขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง) 

วันที่ 1-20 มีนาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

ระบบค าร้องออนไลน ์

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์

 

วันที่ 29 เมษายน 2566 

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์

จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com หรือ 

www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา ผา่นระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 

(ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา) 

ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

 การจัดระดับพืน้ฐานความรู้  

    ภาษาตา่งประเทศ 

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

www.reg.tu.ac.th  

 

เปดิภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 

 

 

 


