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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ระดับปรญิญาตรี  
โครงการรบันักเรยีนจากโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีประจ าปกีารศึกษา 2566  

รอบที ่2 โควตา (Quota) 

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

ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้มีการ                         
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล าปาง และ 
ศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการก าหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

 
2. รหสัคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา ทีเ่ปดิรบัสมคัร และจ านวนรบั แยกตามหลกัสตูร ดงันี้ 

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
 
10050202610501A 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
บัญชบีัณฑิต 

 
4 

10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 

10050102610501A บช.บ.การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 1 

10050102610801A บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจนัทร์) 1 

 
10050204611101A 

คณะเศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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10050205903701A 

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ 

 
5 

10050405903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ (ศึกษาที่ มธ. ศูนยล์ าปาง) 3 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
 
10050206113101A 

คณะศลิปศาสตร ์
วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา 
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10050206220101A วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ 

10050206900101A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาศาสตร ์

10050206901201A ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

10050206901401A ศศ.บ.วิชาเอกประวัติศาสตร์ 

10050206901501A ศศ.บ.วิชาเอกปรัชญา 

10050206901801A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน 

10050206901901A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญีปุ่่น 

10050206902001A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย 

10050206902401A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 

10050206902402A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

10050206902403A ศศ.บ.วิชาเอกภาษารัสเซีย 

10050206902404A ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตนิอเมริกันศึกษา 

10050206902501A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10050206902502A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
 
10050207903801A 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 
วารสารศาสตรบัณฑิต 
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10050212110101A 

คณะสหเวชศาสตร ์
วท.บ.สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 
2 

10050212111301A วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 

10050212112001A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 1 

10050212111901B วท.บ.สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 1 

 
10050214111701A 

คณะพยาบาลศาสตร ์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
2 

 
10050217112501A 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์
วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสขุภาพเชิงนวัตกรรม 

 
1 

10050217112701A วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 

10050217112702A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 1 

10050417112701A วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 1 

10050417112702A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 1 

10050417112703A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 1 

 
10050218130101A 

คณะเภสชัศาสตร ์
เภสัชศาสตรบณัฑิต 

 
2 

 
10050219903601A 

คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ 
ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู ้

 
1 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 

 
10050124903601B 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
ศศ.บ.สาขาวิชาปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพเิศษ)  
(ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 
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10050424903601B 
ศศ.บ.สาขาวิชาปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพเิศษ)  
(ศึกษาที่ มธ. ศูนยล์ าปาง) 

5 

 
10050229110501E 

วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์ 
การแพทย์แผนจนีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

 
1 

10050229111501E วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)  1 

10050229113001E ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  1 

รวม 70 

หมายเหตุ :   คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดเท่านั้น 

3. คณุสมบตัเิฉพาะของโครงการ 
   3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    3.2 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) 
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้     

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก  
ใหค้ณะกรรมการคณะ/วทิยาลยั/มหาวทิยาลยั เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 

6. เงื่อนไขการสมคัร     
                  6.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศจะต้องไม่เป็น           
ผู้ที่สมัครในโครงการ ต่อไปดังนี้    

 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 

 โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้   

 โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.) 

 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

 โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
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 6.2 ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน 3 สาขาวิชา แบบเรียงล าดับ (ล าดับที่ 1 คือ สาขาวิชาที่ต้องการเข้า
ศึกษามากที่สุด) โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใดโดยมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก     
 6.3 ผู้สมัครจะตอ้งมีคณุสมบตัติามทีโ่ครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ของโครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
 6.4 ผู้สมัครจะตอ้งตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ                  
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
7. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดี       
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลาง        
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์  หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
 
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 าร้องออนไลน์ 
ที่ www.tuadmissions.in.th 

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

 

http://www.reg.tu.ac.th/
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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” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ อินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ             
หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

4.2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน ) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่          
ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้
ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่    
ที่ก าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้ สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว            
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน     
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น )    

หมายเหต ุ: 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น       
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมา
ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย   
ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
1 วัน ที่  www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์               
ได้ที่  www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน                 
ระหวา่งวนัที ่1-20 มีนาคม 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์  
 3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้อง
ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์ 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงนิ  
ในกรณทีีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมค่นืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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9. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
ค่าสมัคร คนละ 200 บาทต่อสาขา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร)  

10. ก าหนดการคัดเลือกของโครงการ ปรากฎตามปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกในเอกสารแนบท้ายประกาศ

11. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา
- มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี แห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS
ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถ
ท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” 
ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก        
ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

12. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
12.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

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

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561    
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  โทรศัพท์ 
02-5644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626

13. หลักสูตรและอตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยั ว่าด้วยอตัราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

  ประกาศ  ณ   วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

     (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

3

http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี  
โครงการรบันักเรยีนจากโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี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 28,29 เมษายน 2566 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณจ์ะแจ้ง     
ให้ทราบ พร้อมการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

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

เปดิภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 

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/


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

1 
 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
รหสัสาขา 10050202610501A บญัชบีณัฑติ จ านวนรบั 4 คน 
รหสัสาขา 10050202610801AA บรหิารธรุกจิบณัฑติ จ านวนรบั 6 คน 
รหสัสาขา 10050102610501A บช.บ.การบญัชธีรุกจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั 1 คน 
รหสัสาขา 10050102610801A บธ.บ.การจดัการธกุจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            1. คะแนน GPAX                              ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป                           ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพ่ิมเตมิ) ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                     ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์                             ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.   สถานท่ี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต  
 โทรศัพท ์02-696-5730 
            เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th           
 อีเมล siriwan.c@tbs.tu.ac.th               
            Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี มธ.  
 https://www.facebook.com/tbsacademic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

2 
 

คณะเศรษฐศาสตร ์
รหสัสาขา 10050204611101A เศรษฐศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั 6 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX        ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป     ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา     ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์       ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.00 น.    สถานท่ี  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 02 696 5680-2 ,082-790-1453   
 E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admissions_econtu@econ.tu.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

3 
 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
รหสัสาขา 1005020590301A สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ จ านวนรบั 5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00  
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%  
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30%  

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา  ค่าน้ าหนัก 20%  
4. คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 20%  
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10%  

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 โทรศัพท์ 0 2696 5504  
 เว็บไซต์ https://socadmin.tu.ac.th/          
 อีเมล tcas.socwork@gmail.com   
 Facebook : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

4 
 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
รหสัสาขา 10050405903701A สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศกึษาที ่มธ. ศนูยล์ าปาง) จ านวนรบั 3 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา       ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย        ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566   
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
 โทรศัพท ์0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861      
 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th          
 อีเมล swtulp@gmail.com                                      
 Facebook : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ล าปาง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:อีเมล%20%20swtulp@gmail.com


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

5 
 

คณะศลิปศาสตร ์(ไมร่ะบเุอก)  
รหสัสาขา  
10050206113101A 
10050206220101A 
10050206900101A 
10050206901201A 
10050206901401A 
10050206901501A 
10050206901801A 
10050206901901A 
10050206902001A 
10050206902401A 
10050206902402A 
10050206902403A 
10050206902404A 
10050206902501A 
10050206902502A 

    
วท.บ.สาขาวชิาจติวทิยา 
วท.บ.สาขาวชิาภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาศาสตร ์
ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
ศศ.บ.วิชาเอกประวตัศิาสตร ์
ศศ.บ.วิชาเอกปรชัญา 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมจนี 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญีปุ่น่  
ศศ.บ.สาขาวชิาภาษาไทย 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรัง่เศส 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมนั 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษารสัเซยี 
ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตนิอเมรกินัศกึษา 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาองักฤษ 
ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวรรณคดอีังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

   จ านวนรบั 11 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
 4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX         ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา    ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย          ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์        ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  อาคารเรยีนรวม SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
            โทรศัพท์ 02-696-5218-20                
 เว็บไซต์ arts.tu.ac.th 
            อีเมล academic@arts.tu.ac.th           
 Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. 
หมายเหต ุ   คณะศลิปศาสตร์ ผูส้มัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิทีค่ณะ/ 

                สาขาวิชาก าหนดเท่านั้น 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

6 
 

คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 
รหสัสาขา 10050207903801A วารสารศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั 4 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX         ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป      ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา (มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)             ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ (มีคะแนนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30) ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์        ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 0-2696-6267                          
 เว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th 
 อีเมล jctu.academic@gmail.com   
 Facebook : เพจ JCTU Academic Affairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

7 
 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสัสาขา 10050212110101A วท.บ.สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวนรบั 2 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 หน่วยกิต    คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต  
            ภาษาต่างประเทศ               ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                4.1 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง 
                4.2 ควรมีความสูงไมน่้อยกว่า 155 เซนติเมตร เพื่อใหไ้ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส ์             ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา             ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 029869213 ต่อ 7232  
 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

8 
 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสัสาขา 10050212111301A วท.บ.สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์ จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต    คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต    
            ภาษาต่างประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   

                4.1 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     4.2 ไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง     
12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตดัขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเปน็ตาบอดสี 
ขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคม ี                         ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา             ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566   
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 029869213 ต่อ 7216  
 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

9 
 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสัสาขา 10050212112001A วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงักาย จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 หน่วยกิต    คณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต    
            ภาษาต่างประเทศ               ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX        ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป     ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)    ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์   ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์       ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 029869213 ต่อ 7217  
 เว็บไซต์ https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

10 
 

คณะสหเวชศาสตร ์
รหสัสาขา 10050212111901B วท.บ.สาขาวชิารงัสเีทคนคิ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต  
            ภาษาต่างประเทศ           ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX        ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป    ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส ์               ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์       ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสติ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 029869213 ต่อ 7232  
 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

11 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
รหสัสาขา 10050214111701A พยาบาลศาสตรบณัฑติ    จ านวนรบั 2 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ เชน่ ไมพ่บเปน็ตาบอดส ี

            5. การตรวจสขุภาพ  (ใหต้รวจร่างกายได ้ต่อเมือ่เปน็ผูม้สีิทธสิอบสัมภาษณเ์ทา่นัน้) 
     ให้น าผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรฐัไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์โดย พมิพแ์บบรายงานผลการตรวจสขุภาพ            
จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจรา่งกาย ดังนี ้
              1. ตรวจเลือด (CBC และ ไวรสัตบัอกัเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
              2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 
              3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไมต่อ้งน าฟลิม์เอกซเรยม์า) 
              4. ตรวจตาบอดสี   
              5. ตรวจการมองเห็น  (VA)   

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา          ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ             ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.           สถานท่ี ห้อง 339 ช้ัน 3 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โทรศัพท์ 02-5644440-5 ต่อ  7323, 7397 
 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสัสาขา 10050217112501A วท.บ.สาขาวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงนวตักรรม (ศกึษาที่ มธ. รงัสติ) จ านวนรบั 1 คน 
รหสัสาขา 10050217112702A วท.บ.สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศึกษาที ่มธ. รงัสติ)   จ านวนรบั 1 คน 
รหสัสาขา 10050417112702A วท.บ.สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศึกษาที ่มธ. ล าปาง)   จ านวนรบั 1 คน 
รหสัสาขา 10050417112703A วท.บ.สาขาวชิาอนามยัชมุชน (ศึกษาที่ มธ.ล าปาง) จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
                                                                  ภาษาต่างประเทศ           ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                เป็นผู้ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี              ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา         ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566   
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต และศูนยล์ าปาง 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ      
            โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 7421      เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล phtu.edu@fph.tu.ac.th        Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
 คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง    
            โทรศัพท์ 054-237-991 ต่อ 5605           เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FPH.Thammasat
https://www.facebook.com/FPH.Thammasat


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสัสาขา 10050217112701A วท.บ.สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ. รงัสติ) จ านวนรบั 1 คน 
รหสัสาขา 10050417112701A วท.บ.สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ. ล าปาง) จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
                                                                  ภาษาต่างประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

4.1 เป็นผู้ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     4.2 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 

4.2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
4.2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

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

4.2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                4.3 ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอปุกรณ์เครื่องมือได้                                                                                                                                                                                                                                 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส ์  ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคม ี              ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต และศูนยล์ าปาง 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ      
            โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 7421       
 เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล phtu.edu@fph.tu.ac.th         
 Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
 คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง    
            โทรศัพท์ 054-237-991 ต่อ 5605         
 เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th     
 Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
 
 
 

https://www.facebook.com/FPH.Thammasat


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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คณะเภสชัศาสตร ์

รหสัสาขา 10050218130101A เภสชัศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั 2 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสญัญา
ผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค  หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตังิานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้  

 2.1 มีปัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจติ (psychosis Disorders) โรคอารมณ์
ผิดปกติ (Mood Disorders)  โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders  หรอื Borderline 
Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

    2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตรายที่อาจเกดิอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกดิความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตังิาน และการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

 2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

    2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้างจากการตรวจอย่างละเอียด 
 2.5 มีความพิการของมือที่ไมส่ามารถหยิบจับและควบคมุเครื่องมือหรืออุปกรณไ์ด้ 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX                                                     ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป                                                  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)                ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ รหสั 65 วิชาเคมี รหัส 66 วิชาชีววิทยา รวมกัน ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์                                                    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  
 โทรศัพท์ 0-2986-9214-19 ต่อ 4270-4271  
 เว็บไซต์ https://pharm.tu.ac.th       
 อีเมล edu.pharm.tu@gmail.com         
 Facebook : https://www.facebook.com/PharmacyThammasat 
 
 
 
 
 

mailto:edu.pharm.tu@gmail.com


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์
รหสัสาขา 10050219903601A ศศ.บ.สาขาวชิาวทิยาการเรยีนรู ้ จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            1. คะแนน GPAX      ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป   ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา             ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ             ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์     ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29  เมษายน 2566 
การรายงานตัว เวลา 09.30 น.    สถานท่ี  คณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 งานวิจัยและการศึกษา คณะวิทยาการเรยีนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
 โทรศัพท์ 0-2564-4442-70  ต่อ 6718      
 เว็บไซต์ : https://lsed.tu.ac.th/     
 Email: tcas@lsed.tu.ac.th       
 Facebook : https://www.facebook.com/tu.lsed/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lsed.tu.ac.th/
mailto:tcas@lsed.tu.ac.th
https://www.facebook.com/tu.lsed/


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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วทิยาลยัสหวทิยาการ 
รหสัสาขา 10050124903601B 
 

ศศ.บ.สาขาวชิาปรัชญาการเมอืงและเศรษฐศาสตร ์(โครงการพเิศษ)  
(ศกึษาที ่มธ. ทา่พระจนัทร)์ 

จ านวนรบั 5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00    
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            1. คะแนน GPAX     ค่าน้ าหนัก 20%             
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว  เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
โทรศัพท์ 02-613-2859       
เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ 

            อีเมล ppe.admission@gmail.com     
 Facebook : https://www.facebook.com/PPEThaprachan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ppe.admission@gmail.com


เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   

17 
 

วทิยาลยัสหวทิยาการ  
รหสัสาขา 10050424903601B ศศ.บ.สาขาวชิาปรัชญาการเมอืงและเศรษฐศาสตร ์(ศกึษาที่ มธ. ศนูยล์ าปาง) จ านวนรบั 5 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
                 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00   
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด    

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            1. คะแนน GPAX     ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 81 วิชาภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 29 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
 โทรศัพท ์054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037  
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th          
 อีเมล ppe-lampang@outlook.com     
 Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสัสาขา 10050229110501E การแพทยแ์ผนจนีบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
   1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน 
   2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือก าลังศกึษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเรจ็
การศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดร้ับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเทา่กับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
5) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 
6) เกณฑ์การรบัเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสตูรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
  1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ ≥55 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 6 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้

TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥35 
 และมผีลการเรยีนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมี

เงื่อนไขโดยจดัให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  
- และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเง่ือนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

วิชา CMN 112 Fundamentals of  Chinese 1 และ วิชา CMN 121  Fundamentals of  Chinese 2 
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษและภาษาจนีทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถงึวันสมคัรเขา้ศกึษา 

 2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด  
 3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      

             4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX     ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคม ี   ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 28 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ    
 โทรศัพท์มือถือ 094-5531535 หรือ 0943259199 เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th    
 อีเมล cicm.document6@gmail.com 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสัสาขา 10050229111501E วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีไดร้ับการเทยีบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 
5) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลยัก าหนดโดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
    1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ ≥55 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 5 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้

TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือวิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥35 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจัดใหม้ี
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต                                
            ภาษาต่างประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX     ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคม ี  ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 28 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ     
 โทรศัพท์มือถือ 094-5531535 หรือ 0943259199  
 เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th    อีเมล cicm.document6@gmail.com 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่2 โควตา (Quota)                   
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสัสาขา 10050229113001E ทศันมาตรศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) จ านวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานี้  ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไดร้ับการเทยีบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา เช่น ตาบอดหรือสายตาเลือนรางท้ังข้างเดียวและสองตา หรือ
ตาบอดสตีั้งแต่ระดับปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มคี่าการรับรูส้ามมิติ (Stereopsis) ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc   

4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 
5) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลยัก าหนดโดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
    1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 3) TU-GET (PBT ≥ 500,CBT≥61) หรือ 4) วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ ≥55 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 5 แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้

TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥32) หรือ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ≥35 
และมผีลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมเีงื่อนไขโดยจัดให้มี
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
             ภาษาตา่งประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า (5 ภาคการศกึษา)   3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ   ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            1. คะแนน GPAX     ค่าน้ าหนัก 20%                     
 2. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดท่ัวไป  ค่าน้ าหนัก 30% 

3. คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส ์ ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน A-Level รหัส 66 วิชาชีววิทยา ค่าน้ าหนัก 20% 
5. คะแนนการสมัภาษณ์    ค่าน้ าหนัก 10% 

สอบสมัภาษณ ์   
วันท่ี 28 เมษายน 2566  
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.    สถานท่ี  วิทยาลัยแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ     
 โทรศัพทม์ือถือ 094-5531535 หรือ 0943259199  
 เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th    อีเมล cicm.document6@gmail.com 


