
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปรญิญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 2566 
รอบที ่3 ADMISSION 

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ล าปาง/ศูนย์พัทยา/    

ท่าพระจันทร์ โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ใน
การก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  

2.  คุณสมบัติทั่วไป / คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
3.   เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

การพจิารณาและการตดัสินผลคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/มหาวิทยาลยั เปน็ผูว้นิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 

4.  ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด       
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา                         
ในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร        
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ 
หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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5.  การรบัสมคัร  
 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เป็นส่วนกลางในการ
รับสมัครผ่านทาง mytcas.com  
 ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงล าดับ (ล าดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการ       
เข้าศึกษามากที่สุด) 

ก าหนดการคดัเลือกของรอบที ่3 ปรากฎตามปฏทินิการรบัสมคัรคดัเลือกในเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
 
 
 
6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 

สมัคร  1 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท 
สมัคร  2 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท 
สมัคร  3 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท 
สมัคร  4 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท 
สมัคร  5 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท 

 สมัคร  6 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท 
 สมัคร  7 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท 
 สมัคร  8 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 700 บาท 
 สมัคร  9 อันดับ   มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท 
 สมัคร  10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 900 บาท 

 
7. การประกาศผลการคดัเลือก  

การประกาศผลในรอบที่ 3 ADMISSION มี 2 ครั้ง โดยระบบจะประมวลผลครั้งที่ 1 และประกาศผล       
ในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในล าดับที่ดีที่สุดเพียงล าดับเดียว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในล าดับอ่ืน ๆ 
นอกจากอันดับที่ 1 และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสตัดสินใจ  ขอรับการประมวลผลครั้ งที่ 2 ได้อีกครั้ง             
ระบบก็จะน าข้อมูลการเลือกมาประมวลผลครั้งที่ 2 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก               
ในล าดับที่ดีที่สุดเพียงล าดับเดียวเช่นกัน ถือเป็นกระบวนการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละครั้ง               
จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาก าหนด                   

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ADMISSION จะสามารถสละสิทธิ์ได้         
(ไม่นับรวมผู้ไม่ใช้สิทธิ์) เงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ไม่เคยสละสิทธิ์ในรอบก่อนหน้ามาก่อน การสละสิทธิ์หลังรอบที่ 3 คือ การ
ขอยกเลิกสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบที่ 3 เท่านั้น ไม่สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้ 
 
8. การสัมภาษณ์ 

รายละเอียดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  
ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                

หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 
 
 

2 

ขั้นตอนการสมัครเปน็ไปตามการบรหิารจดัการ 
ของทีป่ระชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 



 

9. การยนืยันสทิธิเ์ขา้ศึกษา 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา                                 

ที่ mytcas.com หากผู้สมัครไม่ด าเนินการใดๆในระบบ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการ
เข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่
ก าหนดไม่ได้ 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ AutoClearing ประกาศผล      
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับที่ดีที่สุด ที่ผ่านการคัดเลือก  

โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

 
10.  การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
     (2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            

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

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ                  

ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงิน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท์  025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

11.  หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา        
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 
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ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน    พ.ศ.    2565 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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http://www.reg.tu.ac.th/
PC
New Stamp



 

ปฏทิินการรบัสมัครคัดเลือกบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 2566 
รอบที ่3 ADMISSION 

 
ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

รับสมัคร / ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 
(ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และ 
เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงล าดับ
ไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 

วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือก รอบที ่3 ครั้งที ่1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
ผู้ สมัครทุกคนเข้ าระบบเพื่ อยืนยันสิทธิ์        
เข้าศึกษา หรือ แสดงความจ านงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศผลการคดัเลือก รอบที ่3 ครั้งที ่2  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
การสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ก าหนดการตามที่แต่ละคณะก าหนด) 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 www.tuadmissions.in.th 

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

เปิดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
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ตารางแสดงจ านวนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบท่ี 3 ADMISSION ประจ าปีการศึกษา 2566
ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หลักสูตร จ านวนรับ

1 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 370
2 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 150
3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต 170
4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต 250
5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 60
6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 60
7 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกการเมืองการปกครอง 85
8 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ 85
9 คณะรัฐศาสตร์ ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 85
10 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 240
11 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 220
12 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 105
13 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา 60
14 คณะศิลปศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30
15 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 30
16 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30
17 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 20
18 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญา 25
19 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 40
20 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (กลุ่มมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น) 30
21 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (กลุ่มไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น) 20
22 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย 25
23 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 20
24 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 10
25 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษารัสเซีย 25
26 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 20
27 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60
28 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 35
29 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 25
30 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 50

31 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

20

32 คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

20

33 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน วารสารศาสตรบัณฑิต 200



ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หลักสูตร จ านวนรับ
34 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 80
35 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สม.บ.สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 78
36 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50
37 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 45
38 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 40
39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเคมี 40
40 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45
41 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 20
42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40
43 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ 35
44 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 35
45 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์ 30
46 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 30
47 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 35
48 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 50
49 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาสถิติ 60
50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 60
51 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 50
52 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 55
53 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 45
54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) 50
55 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) 50
56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 

(โครงการพิเศษ) 20

57 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 30
58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 40
59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเคร่ืองกล 40
60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40
61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45
62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 40
63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 13
64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 13
65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 13
66 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์พัทยา) 

(โครงการพิเศษ) (V-TECH) 12



ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หลักสูตร จ านวนรับ
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) 20
68 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 1

69 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 1

70 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 1

71 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล 
(หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE) 1

72 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต 65
73 คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30
74 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชากายภาพบ าบัด 65
75 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 80
76 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 34
77 คณะสหเวชศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 25
78 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 70
79 คณะสหเวชศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 80
80 คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 30
81 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 60
82 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ 27
83 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟช่ัน 25
84 ศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.สาขาวิชาการละคอน 25
85 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 90
86 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 40
87 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง การผังเมืองบัณฑิต 49
88 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 25
89 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25
90 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 15

91 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 30
92 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60
93 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 50
94 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15
95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15
96 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 15



ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หลักสูตร จ านวนรับ
97 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต 90
98 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 5
99 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 20
100 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) 50
101 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
102 วิทยาลัยนวัตกรรม วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 

(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 25

103 วิทยาลัยนวัตกรรม ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการ
พิเศษ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 90

104 วิทยาลัยสหวิทยาการ วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์รังสิต) (DSI) 40

105 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์)

45

106 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) (PPE) 2

107 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) THAMMASAT FRONTIER
 CURRICULUM 20

108 วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง) 35

109 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 10
110 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ศศ.บ.สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ี มธ.ท่าพระจันทร์) 15
111 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM) 1
112 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) 1
113 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (O.D.) 1
114 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 20

รวม 5,573
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คณะนติศิาสตร ์
รหสั  10050201901001A หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (ศกึษาที่ มธ. ศนูยร์งัสติ) 

จ านวนรบั 
(1) รูปแบบที่ 1  จ านวน  300 คน 
(2) รูปแบบที่ 2  จ านวน 70 คน (แบ่งเป็น A-level  61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 28 คน ,          
83 วิชาภาษาฝรั่งเศส  18 คน, 84 วิชาภาษาเยอรมัน 8 คน, 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น  8 คน ,                   
87 วิชาภาษาจีน 8 คน)  

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
        เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอื่น ๆ  

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50               2.75               3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
             กรณีเฉพาะรูปแบบที่ 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2565 จะต้องมีอายุ        
ไม่เกิน 20 ปี (ค านวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2566 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวัน เดือนปีเกิด       
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป) 
เกณฑก์ารคดัเลอืก 
รปูแบบที่ 1  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแตล่ะวิชาใช้คะแนนดงันี้ 
            คะแนนวชิาเฉพาะ  คา่น้ าหนกั  100% 
            ข้อมลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ ความถนัดทางนิติศาสตร์    
            ก าหนดวนัสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  2566   เวลา 09.00-12.00 น.  
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์ าปาง 
 
รปูแบบที่ 2  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแตล่ะวิชาใช้คะแนนดงันี้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 35 % 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล  คา่น้ าหนัก 35 % 

คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม) คา่น้ าหนกั 30%  หรือ  
                      รหสั 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส คา่น้ าหนัก 30 % หรอื  รหสั 84 วิชาภาษาเยอรมัน คา่น้ าหนกั 30 %  หรือ 
                      รหสั 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น  คา่น้ าหนกั 30 %  หรอื   รหสั 87 วิชาภาษาจีน คา่น้ าหนกั 30 % 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
            โทร  02-9695113   
            เว็บไซต์ http://www.law.tu.ac.th.  
 ช่องทางออนไลน์  ID Line : @626fdxoz  
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คณะนติศิาสตร ์
รหสั  10050401901001A หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (ศกึษาที่ มธ. ศนูยล์ าปาง) 

จ านวนรบั 
(1) รูปแบบที่ 1  จ านวน  100 คน 
(2) รูปแบบที่  2  จ านวน 50 คน (แบ่งเป็น A- level  61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  1  28 คน ,                       
83 วิชาภาษาฝรัง่เศส 8 คน, 84 วิชาภาษาเยอรมนั 3 คน, 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น 3 คน, 87 วิชาภาษาจีน 8 คน)  

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
        เป็นผู้ไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอื่น ๆ 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50           2.75           3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                กรณีเฉพาะรูปแบบที่ 1 ซึ่งสอบวิชาเฉพาะ  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2565 จะต้องมีอายุ    
ไม่เกิน 20 ปี (ค านวณจาก ปีที่จะเข้าศึกษา พ.ศ. 2566 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด โดยผลต้องไม่เกิน 20 ปี กล่าวคือผู้สมัครต้องมีวันเดือนปีเกิด       
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป)                                                                                            
เกณฑก์ารคดัเลอืก 
รปูแบบที่ 1  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแตล่ะวิชาใช้คะแนนดงันี้ 
            คะแนนวชิาเฉพาะ  คา่น้ าหนกั  100% 
            ข้อมลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ ความถนัดทางนิติศาสตร์    
            ก าหนดวนัสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  2566   เวลา 09.00-12.00 น.  
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยล์ าปาง 
 
รปูแบบที่ 2  องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแตล่ะวิชาใช้คะแนนดงันี้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 35 % 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล      คา่น้ าหนกั 35 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) คา่น้ าหนกั 30 % หรือ  
                                  รหสั 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส คา่น้ าหนัก 30 % หรือ รหสั 84 วิชาภาษาเยอรมัน คา่น้ าหนกั 30 %  หรือ 
                                  รหสั 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น  คา่น้ าหนกั 30 %  หรือ รหสั 87 วิชาภาษาจีน คา่น้ าหนกั 30 % 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง       
            โทร. 081-4387096, 054 -237981 ต่อ 5381, 5382  
            เว็บไซต์ FB : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง 
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คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี 
รหสั  10050202610501A หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ จ านวนรบั 170 คน 
รหสั  10050202610801A หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ จ านวนรบั 250 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75                3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
        คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 10 % และต้องมีคะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล  ค่าน้ าหนัก 10 % และต้องมีคะแนน       
ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) คา่น้ าหนกั 40 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์ คา่น้ าหนกั 10 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนกั 30 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
        หมายเหต ุผูม้สีทิธิส์มคัรตอ้งไดค้ะแนนหลงัคณูคา่น้ าหนกั รวมกนั 5 วิชา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-696-5730 
            เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th 
            Facebook: ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี มธ.  
            https://www.facebook.com/tbsacademic 
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คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี 
รหสั  10050102610501A หลกัสตูร บช.บ.การบญัชธีรุกจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั 60 คน 
รหสั  10050102610801A หลกัสตูร บธ.บ.การจดัการธกุจิแบบบรูณาการ (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ จ านวนรบั 60 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75                3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
         คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 15 % และต้องมีคะแนน     
ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
         คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล  ค่าน้ าหนัก 10 % และต้องมีคะแนน            
ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) คา่น้ าหนกั 45 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์ คา่น้ าหนกั 5 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 30 คะแนน และ 
        คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนกั 25 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
        หมายเหต ุผูม้สีทิธิส์มคัรตอ้งไดค้ะแนนหลงัคณูคา่น้ าหนกั รวมกนั 5 วิชา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-696-5730 
            เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th 
            Facebook: ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบญัชี มธ.  
            https://www.facebook.com/tbsacademic 
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คณะรฐัศาสตร ์ (รปูแบบ TGAT+ วิชาเฉพาะ) 
รหสั 1005023903201AA หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกสาขาการเมอืงการปกครอง จ านวน 40 คน 
รหสั 1005023903201AB หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกสาขาการระหวา่งประเทศ จ านวน 40 คน 
รหสั 1005023903201AC หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกสาขาบรหิารรฐักจิ                 จ านวน 40 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 15 % 
            คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมเีหตผุล      ค่าน้ าหนกั 15 % 

คะแนน วชิาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดของคณะ  คา่น้ าหนกั 70 %   
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 

            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ วิชาเฉพาะคณะรัฐศาสตร ์
            ก าหนดวนัสอบ วันเสารท์ี่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 11.30 น.  
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-696-5462 
            เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th 
            อีเมล polscitu.tcas@gmail.com 
            Facebook: www.facebook/PR.POLSCI.TU 
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คณะรฐัศาสตร ์ (รปูแบบ TGAT + A-Level) 
รหสั 1005023903201AA หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกการเมอืงการปกครอง จ านวน 45 คน 
รหสั 1005023903201AB หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกสาขาการระหวา่งประเทศ จ านวน 45 คน 
รหสั 1005023903201AC หลกัสตูร ร.บ.วชิาเอกสาขาบรหิารรฐักจิ                 จ านวน 45 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT     รหสั 90 ความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก 15 % 
            คะแนน TGAT     รหสั 90 ความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล       คา่น้ าหนกั 15 % 

คะแนน A-Level  รหสั 70 วิชาสงัคมศาสตร์             คา่น้ าหนกั 25 % 
คะแนน A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ            คา่น้ าหนกั 25 % 
คะแนน A-Level  รหัส 62 วิชาคณิตฯ 2 (พ้ืนฐาน), รหัส 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส, รหัส 84 วิชาภาษาเยอรมัน, รหัส 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น, 

รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี, รหัส 87 วิชาภาษาจีน, รหัส 89 วิชาภาษาสเปน (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบ
จะเลือกวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 20 % 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-696-5462 
            เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th 
            อีเมล polscitu.tcas@gmail.com 
            Facebook: www.facebook/PR.POLSCI.TU 
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คณะเศรษฐศาสตร ์
รหสั 10050204611101A หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั  240 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน      กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด                 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่                     ไม่ก าหนด 

เกณฑก์ารคดัเลอืก   องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 5 % 
            คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล      คา่น้ าหนกั 5 % 

คะแนน A-Level   รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพ่ิมเตมิ)   คา่น้ าหนัก 50 %    
คะแนน A-Level   รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                 ค่าน้ าหนกั 10 %    
คะแนน A-Level   รหสั 81 วิชาภาษาไทย                     ค่าน้ าหนกั 15 %    
คะแนน A-Level   รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                 ค่าน้ าหนกั 15 %    
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสติ  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
            โทร 02 696 5680-2 ,082-790-1453   
            เว็บไซต์ E-mail: admissions_econtu@econ.tu.ac.th 
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คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
รหสั 10050205903701A หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศกึษา มธ. ศนูยร์งัสติ) 

(รปูแบบ TGAT+วชิาเฉพาะ) 
(รปูแบบ TGAT+ A-Level) 

 
จ านวนรบั  150 คน 
จ านวนรบั   70 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
          1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

          2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ          ไมก่ าหนด 
          3. คะแนน GPAX ขั้นต่ า                          
                        3.1 รปูแบบ T-GAT+วชิาเฉพาะ    2.00         2.50         2.75                3.00           ไม่ก าหนด 
                        3.2 รปูแบบ T-GAT+ A-Level      2.00        2.50         2.75                3.00           ไม่ก าหนด 
          4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่                      ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
รปูแบบที่ 1 TGAT+วชิาเฉพาะ 
           คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดทั่วไป           ค่าน้ าหนกั 30 % 
           วชิาเฉพาะ                                                   ค่าน้ าหนัก 70 %  ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
           เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
           วชิาสอบ วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์
           ก าหนดวนัสอบ วันเสารท์ี่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
           สถานทีส่อบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 
รปูแบบที่ 2 TGAT+ A-Level 
           คะแนน TGAT     รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                        ค่าน้ าหนกั 40 % 
           คะแนน A-Level  รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)   ค่าน้ าหนกั 15 % 
           คะแนน A-Level    รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                     ค่าน้ าหนกั 15 % 
           คะแนน A-Level  รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                            ค่าน้ าหนกั 15 % 

           คะแนน A-Level  รหสั 81 วิชาภาษาไทย                               ค่าน้ าหนกั 15 % 
 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร : 02-696-5504 
            เว็บไซต์ : https://socadmin.tu.ac.th/ 
            อีเมล : tcas.socwork@gmail.com 
            Facebook: หลักสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
รหสั  10050405903701A หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง)  

(รปูแบบ TGAT+วชิาเฉพาะ) 
(รปูแบบ TGAT+A-Level) 

 
จ านวนรบั  80 คน 
จ านวนรบั  25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.00               2.50               3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
 
รปูแบบที่ 1 TGAT+วชิาเฉพาะ 
           คะแนน T-GAT วิชาความถนัดทั่วไป     คา่น้ าหนกั  30  %    
           วิชาเฉพาะ                                   ค่าน้ าหนกั   70  %     
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
           เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
           วชิาสอบ วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์
           ก าหนดวนัสอบ วันเสารท์ี่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
           สถานทีส่อบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 
รปูแบบที่ 2 TGAT+A-Level 
           คะแนน TGAT   รหสั 90 วิชาความถนัดทั่วไป                                  ค่าน้ าหนกั 40 % 
           คะแนน A-Level รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน)                 ค่าน้ าหนกั 15 %     
           คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                               ค่าน้ าหนกั 15 % 
           คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                                          ค่าน้ าหนกั 15 % 
           คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย.                                             ค่าน้ าหนกั 15 % 
 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง   
            โทร 0 5423 7999 กด 4 / 082-383-8861 
 เว็บไซต์ www.socadmin.tu.ac.th อีเมล swtulp@gmail.com   
            Facebook: “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนยล์ าปาง”   
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206113101A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาจติวทิยา (รปูแบบ A-Level 5 วิชา) จ านวนรบั  35  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ส าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา 
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  

คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)  คา่น้ าหนกั 20 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                           ค่าน้ าหนกั 20 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                                      ค่าน้ าหนกั 20 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                                          ค่าน้ าหนกั 20 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                      ค่าน้ าหนกั 20 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 11  
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206113101A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาจติวทิยา (รปูแบบ A-Level 4 วิชา) จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ส าหรับผู้ที่สอบเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย ในการสอบแต่ละวิชา 
ต้องมีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรอ งได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
     คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                ค่าน้ าหนกั 25 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
     คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                    ค่าน้ าหนกั 25 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
     คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                ค่าน้ าหนกั 25 %    คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
     คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี,                 

87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 25 %    
คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน  

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206220101A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยตาบอดสี และไม่มคีวามพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรอ งได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล    คา่น้ าหนกั 10 %     
            คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT3 รหัส 93 วิชาสมรรถนะการท างาน    ค่าน้ าหนกั 10 % 

คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)             คา่น้ าหนกั 20 %     
คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                      ค่าน้ าหนกั 20 %     
คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                                                 คา่น้ าหนกั 20 %     
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                                 ค่าน้ าหนกั 20 %     
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 13  
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206900101A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาศาสตร ์ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level  รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level  รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %      คะแนนไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 

คะแนน A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 25 %      คะแนนไมต่่ ากว่า 40 คะแนน 
คะแนน A-Level  รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                             86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน   (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือก    
                             คะแนนวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 25 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901201A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                         ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 25 %       
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                            86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)    

ค่าน้ าหนัก 25 %     
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901401A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกประวตัศิาสตร ์ จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level  รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level  รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 25 %       
คะแนน A-Level  รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                             86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 89 ภาษาสเปน  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                    
                             ค่าน้ าหนัก 25 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901501A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกปรชัญา จ านวนรบั  25  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล    คา่น้ าหนกั 30 %     
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 20 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 20 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 30 %     
   

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901801A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาและวฒันธรรมจนี จ านวนรบั  40  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 10 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 15 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 15 %       
คะแนน A-Level รหสั 87 วิชาภาษาจีน                           คา่น้ าหนกั 60 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901901A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาญีปุ่น่ (กลุม่มพีืน้ฐานความรูภ้าษาญีปุ่น่) จ านวนรบั  30  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                       คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                           ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                       คา่น้ าหนกั 25 %       
คะแนน A-Level รหสั 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น                          คา่น้ าหนกั 25 %       คะแนนไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206901901A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาญีปุ่น่ (กลุม่ไมม่พีืน้ฐานความรูภ้าษาญีปุ่น่) จ านวนรบั  20  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
       กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น กล่าวคือ 

1) เป็นผู้ที่ไม่มีผลการเรยีนภาษาญี่ปุน่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปรากฏรวมเกิน 6 หน่วยกิต และ 
2) เป็นผู้ที่ต้องไม่ไดเ้ลือกสอบวิชา A-Level 85-ภาษาญี่ปุ่น ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และ 
3) เป็นผู้ที่ไม่เคยไปอยู่ และ/หรือ ศึกษาท่ีประเทศญีปุ่่นติดต่อกันนาน 6 เดือนข้ึนไป 

            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
            ผูส้มคัรทีแ่จง้ข้อมลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                       คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                           ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                       คา่น้ าหนกั 25 %       
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 86 ภาษาเกาหลี,  

                                        87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด)                         
                                        ค่าน้ าหนัก 25 % 
เอกสารประกอบการสมคัร 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน: ปพ.1       2. หลักฐานใบแสดงผลการสอบคะแนน A-Level 
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Link: https://forms.gle/hHSpttcpRL5xHC967   
ระหวา่งวนัที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566  
หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิ ์ผดิคณุสมบตัใินการรบัเขา้ศกึษา 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902001A หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาภาษาไทย จ านวนรบั  25  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล    คา่น้ าหนกั 20 %     
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 20 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 30 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 20 %     
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                            86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือก

คะแนนวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 10 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 21  
 

 

คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902401A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาฝรัง่เศส จ านวนรบั  20  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

ผู้สมคัรต้องเรียนสายศลิป ์ภาษาฝรัง่เศสในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรอ งได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 

ผูส้มคัรทีแ่จง้ขอ้มลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  องค์ประกอบและค่าน้ าหนกัแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
  คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ คา่น้ าหนกั 10 % คะแนนไมต่่ ากว่า 30 คะแนน 
  คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล     คา่น้ าหนกั 10 % คะแนนไมต่่ ากว่า 30 คะแนน 
  คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT3 รหัส 93 วิชาสมรรถนะการท างาน     คา่น้ าหนกั 10 % คะแนนไมต่่ ากว่า 30 คะแนน 
  คะแนน A-Level รหสั 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส                                                            คา่น้ าหนกั 70 % คะแนนไมต่่ ากว่า 60 คะแนน 
 
เอกสารประกอบการสมคัร 
          1. ระเบียนแสดงผลการเรยีน : ปพ.1        
          ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Link: https://forms.gle/pN3nbTkqSwKYKfv78   
          ระหวา่งวนัที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566  
          หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิ ์ผดิคณุสมบตัใินการรบัเขา้ศกึษา 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902402A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาเยอรมนั จ านวนรบั  10  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

           ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันมาแล้ว กล่าวคือ 
1) เคยเรียนสายศลิป์ภาษาเยอรมนัในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรอื 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี ออสเตรยี สวิตเซอร์แลนด์)  หรอื 
3) เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์) เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 9 เดือน หรือ 
4) มีผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2 โดยมีคะแนนเฉลีย่รวมทุกทักษะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรอ งได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
            ผูส้มคัรทีแ่จง้ข้อมลูไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ จะถกูตดัสทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                              คา่น้ าหนกั 30 %  
            คะแนน A-Level รหสั 84 วิชาภาษาเยอรมัน                                คา่น้ าหนัก 70 %  
เอกสารประกอบการสมคัร 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน: ปพ.1   หรือ  
2. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี ออสเตรยี สวิตเซอรแ์ลนด์) หรือ 
3. เอกสารหลักฐานว่าเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน หรือ 
4. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A2   
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Link: https://forms.gle/QD6o5JNGz4LrvdWs7   
ระหวา่งวนัที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566  
หากไมส่ง่เอกสารการสมคัรจะมผีลตอ่การพจิารณาตดัสทิธิ ์ผดิคณุสมบตัใินการรบัเขา้ศกึษา 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902403A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษารสัเซยี จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 25 %       
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                            86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือก

คะแนนวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 25 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902404A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกสเปนและลาตนิอเมรกินัศกึษา   จ านวนรบั  20  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวฒุิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรยีนในประเทศไทย ในการสอบแตล่ะวิชาต้อง
มีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 25 %     คะแนนไมต่่ ากว่า 40 คะแนน    
คะแนน A-Level รหัส 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(พ้ืนฐาน), 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น,  
                            86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี, 89 ภาษาสเปน  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือก

คะแนนวิชาที่ดีที่สุด)  ค่าน้ าหนัก 25 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902501A หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาภาษาองักฤษ จ านวนรบั  60  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวฒุิความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบวฒุิความรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรยีนในประเทศไทยในการสอบแต่ละวิชาต้องมี
ผลคะแนนสอบ 165 คะแนนข้ึนไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรอ งได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 50 %     คะแนนไมต่่ ากว่า 60 คะแนน    
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050206902502A หลกัสตูร ศศ.บ.วชิาเอกภาษาและวรรณคดอีงักฤษ จ านวนรบั  35  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
             ส าหรับผู้ทีส่อบเทียบวฒุิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสตูรนานาชาตโิรงเรยีนในประเทศไทย ในการสอบแตล่ะวิชาต้อง
มีผลคะแนนสอบ 165 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรวมขั้นต่ า 660 คะแนน (4 รายวิชาไม่ซ้ ากัน) 
            (เกณฑ์คุณสมบัติ เฉพาะอื่น ๆ เป็นคุณสมบัติที่ ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร                    
หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 15 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 15 %       

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      ค่าน้ าหนกั 70 %      
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   
 โทร 02-696-5218-20 
            เว็บไซต์  https://arts.tu.ac.th 
            อีเมล  academic@arts.tu.ac.th 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050106902401B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาอาณาบรเิวณศกึษา  

วิชาเอกรสัเซยีและยเูรเซยีศกึษา (โครงการพเิศษ) (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์   
จ านวนรบั  25  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ    คา่น้ าหนัก 25 %  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล        คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %      
  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            โครงการรัสเซียศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสติ        
            โทร 02-696-5663-4 
            เว็บไซต์  www.russ.arts.tu.ac.th 
            อีเมล  russian_studies@arts.tu.ac.th 
            Facebook:  โครงการรสัเซียศึกษา ธรรมศาสตร ์
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050106902801B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาอาณาบรเิวณศกึษา  

วิชาเอกเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตศ้กึษา (โครงการพเิศษ) (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์  
จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น้ าหนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ    คา่น้ าหนัก 25 %  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล        คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์                      คา่น้ าหนกั 25 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 25 %       
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  คณะศลิปศาสตร์  
 โทร 02-613-2599 / 02-613-2672 / 065-623-6678 (ในวันและเวลาราชการ)  
            เว็บไซต์  http://seas.arts.tu.ac.th 
            อีเมล seastu.tcas@gmail.com             
            Facebook: SEAS Thammasat 
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050106901701B หลกัสตูร ศศ.บ.เกาหลศีกึษา (โครงการพเิศษ) (ศึกษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์   จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2565 เท่าน้ัน                            กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น า้หนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT รหสั 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ    คา่น้ าหนกั 15 %  
           คะแนน TGAT รหสั 90 ความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT รหสั 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล        คา่น้ าหนกั 15 %  
           คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศึกษา                        คา่น้ าหนกั 15 %  
           คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                          ค่าน้ าหนกั 15 %      
           คะแนน A-Level รหสั 86 วิชาภาษาเกาหลี                       คา่น้ าหนกั 40 % คะแนนไมต่่ ากวา่ 40 คะแนน      
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           โครงการเกาหลีศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์  
           โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 065-623-6678 (ในวันและเวลาราชการ)  
           Facebook : KSTU Korean Studies Thammasat  
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คณะศลิปศาสตร ์
รหสั 10050106904301B หลกัสตูร ศศ.บ.การแปลและลา่มในยคุดจิทิลั (โครงการพเิศษ)  

(ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
         1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2565 เท่าน้ัน                            กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

         2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
         3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
         4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก (คา่น า้หนัก 100%)  
องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
            คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศึกษา                      คา่น้ าหนัก 20 %  
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                         ค่าน้ าหนกั 30 %      
            คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                     ค่าน้ าหนกั 50 % 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
     โครงการพิเศษและนานาชาติ คณะศลิปศาสตร์  
     โทร. 02-613-2603 (ในวันและเวลาราชการ)  
     Facebook: B.A. in Translation and Interpretation in the Digital Age  

     E-mail: bti@arts.tu.ac.th  
     เว็บไซต์: https://arts.tu.ac.th/ 
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คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน 
รหสั  10050207903801A หลกัสตูรวารสารศาสตรบณัฑติ 

            - เกณฑ์กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร ์
            - เกณฑ์กลุ่มพื้นฐานศลิปศาสตร ์

รวมจ านวนรบั 200  คน 
จ านวน 80 คน 
จ านวน 120 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
 
พืน้ฐานวทิยาศาสตร ์
           คะแนน TGAT      รหสั 90   วิชาความถนัดท่ัวไป                          ค่าน้ าหนกั 10% 
           คะแนน A-Level   รหสั 62   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)      ค่าน้ าหนกั 20% 
           คะแนน A-Level   รหสั 70   วิชาสังคมศาสตร์                              ค่าน้ าหนกั 25% 
           คะแนน A-Level   รหสั 81   วิชาภาษาไทย                                  ค่าน้ าหนกั 20% 
           คะแนน A-Level   รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                              ค่าน้ าหนกั 25% 
    
พืน้ฐานศลิปศาสตร ์
          คะแนน TGAT       รหสั 90  วิชาความถนัดท่ัวไป          คา่น้ าหนกั 10% 
          คะแนน A-Level    รหสั 70  วิชาสังคมศาสตร์             คา่น้ าหนกั 25% 
          คะแนน A-Level    รหสั 81  วิชาภาษาไทย                 คา่น้ าหนกั 20% 
          คะแนน A-Level    รหสั 82  วิชาภาษาอังกฤษ             คา่น้ าหนกั 25% 
          คะแนน A-Level  (คะแนนสอบใช้เพียง 1 วิชา โดยระบบเลือกคะแนนวิชาที่ดีที่สุด )  รหัส 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน,                                

85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน , 89 ภาษาสเปน ค่าน้ าหนัก 20% 
           
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 0-2696-6267 
            เว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th 
            อีเมล  jctu.academic@gmail.com 
            Facebook: JCTU Academic Affairs 
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คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 
รหสั  10050208903501A หลกัสตูรสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาบณัฑติ จ านวนรบั 80 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                  3.00                    ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT     รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป   คา่น้ าหนกั 25 % 

คะแนน A-Level  รหสั 70 วิชาสงัคมศาสตร์       ค่าน้ าหนกั 25 %   
คะแนน A-Level  รหสั 81 วิชาภาษาไทย          คา่น้ าหนกั 25 %   
คะแนน A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนกั 25 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต   
โทรศัพท์ 02 696 5839,02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814 
ช่องทางออนไลน์  Page Facebook : SOC ANT Academic TU  
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คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 
รหสั  10050208903501B หลกัสตูร สม.บ.สาขาวชิาการวจิยัทางสงัคม (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  78 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 

1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                3.00                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT   รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป      คา่น้ าหนกั 25 % 

คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์         ค่าน้ าหนกั 25 %   
คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย            คา่น้ าหนกั 25 %   
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ        ค่าน้ าหนัก 25 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต   
โทรศัพท์ 02 696 5839, 02 696 5835, 02 696 5821, 02 696 5814 

   ช่องทางออนไลน์  Page Facebook : SOC ANT Academic TU  
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209210302A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์  จ านวนรบั  40  คน 
รหสั 10050209213301A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสถติ ิ จ านวนรบั  60  คน 
รหสั 10050209213302B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาการประกนัภยั (โครงการพเิศษ)  จ านวนรบั  50  คน 
รหสั 10050209211401B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานชวีภาพและการแปรรปูเคมชีวีภาพ 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต    คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต   
                                                                   ภาษาต่างประเทศ              ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75                3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป                                           คา่น้ าหนกั 30 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์     ค่าน้ าหนัก 30 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)            ค่าน้ าหนกั 40 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079 
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th 
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th 
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official 
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 35  
 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209220201A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์   จ านวนรบั  50  คน 
รหสั 10050209220201B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร ์
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต           คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
                คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50          2.75                3.00          ไม่ก าหนด 
 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ 
            3. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต           ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต   
                คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75                3.00           ไม่ก าหนด 
 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
           คะแนน TGAT       รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ       คา่น้ าหนกั 15 % 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล           คา่น้ าหนกั 15 % 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป TGAT3 รหัส 93 วิชาสมรรถนะการท างาน           ค่าน้ าหนกั 5 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์                         คา่น้ าหนัก 15 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)                              คา่น้ าหนกั 50 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209210301A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณติศาสตร ์  จ านวนรบั  45  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 
 

รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร ์
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต            คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกติ 
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50           2.75                 3.00          ไม่ก าหนด 
 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ 
           3. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    คณติศาสตร์ 12 หน่วยกิต             ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต   
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50           2.75                 3.00            ไม่ก าหนด 
 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                   ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป                                            คา่น้ าหนกั 30 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 30 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)            ค่าน้ าหนกั 40 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209210301B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณติศาสตร ์(โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209213301B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสถติ ิ(โครงการพเิศษ)   จ านวนรบั  55  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร ์
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต       คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต 
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50          2.75            3.00          ไม่ก าหนด 
 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ 
            3. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   คณิตศาสตร์ 12 นก.             ภาษาต่างประเทศ 9 นก.   
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75            3.00           ไม่ก าหนด 
 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                   ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป                                        คา่น้ าหนกั 40 % 

คะแนน TPAT3       รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  ค่าน้ าหนัก 20 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)          คา่น้ าหนกั 40 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209210401A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเคมี  จ านวนรบั  40  คน 
รหสั 10050209211801A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่ทอ จ านวนรบั  35  คน 
รหสั 10050209212801A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวสัดศุาสตร ์ จ านวนรบั  35  คน 
รหสั 10050209213101A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75        3.00           ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT        รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป                                         คา่น้ าหนกั 30 % 

คะแนน TPAT3        รหสั 30  วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์    ค่าน้ าหนัก 40 %   
คะแนน A-Level     รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)           คา่น้ าหนกั 30 %   

  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209211001A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร จ านวนรบั  45  คน 
รหสั 10050209500401A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวนรบั  60  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต          คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75           3.00               ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90  วิชาความถนัดทั่วไป                                           ค่าน้ าหนกั 35 % 

คะแนน TPAT3     รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์    ค่าน้ าหนกั 50 % 
คะแนน A-Level  รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)          คา่น้ าหนกั 15 % 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209211002A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมทางอาหาร จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50           2.75       3.00          ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป                                          คา่น้ าหนกั 40 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์    ค่าน้ าหนกั 45 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)          ค่าน้ าหนกั 15 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 41  
 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209211201A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ จ านวนรบั  40  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50           2.75       3.00             ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90  วิชาความถนัดทั่วไป                                          ค่าน้ าหนกั 35 % 

คะแนน TPAT3    รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์   ค่าน้ าหนัก 45 %   
คะแนน A-Level รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)         คา่น้ าหนกั 20 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209211901A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยเีพือ่การพฒันายัง่ยนื จ านวนรบั  35  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                           2.50          2.75         3.00             ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                   ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90  วิชาความถนัดทั่วไป                                          ค่าน้ าหนกั 35 % 

คะแนน TPAT3     รหสั 30  วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์    ค่าน้ าหนกั 40 %   
คะแนน A-Level  รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)          คา่น้ าหนกั 25 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209212701A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาฟสิกิส ์ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต     คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50            2.75         3.00            ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป                                            ค่าน้ าหนกั 20 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์     ค่าน้ าหนัก 40 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)           ค่าน้ าหนกั 40 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209212702A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาฟสิกิสอ์เิลก็ทรอนกิส์ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต     คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75          3.00             ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90  วิชาความถนดัทั่วไป                                           ค่าน้ าหนกั 30 % 

คะแนน TPAT3      รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์    ค่าน้ าหนกั 35 %   
คะแนน A-Level   รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)           คา่น้ าหนกั 35 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)  
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
รหสั 10050209210302B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณติศาสตรก์ารจดัการ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานวทิยาศาสตรค์ณติศาสตร ์
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต     คณิตศาสตร ์12 หน่วยกิต 
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75           3.00          ไม่ก าหนด 
 
รปูแบบ กลุม่พืน้ฐานคณติศาสตรภ์าษาตา่งประเทศ 
           3. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต      ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต   
               คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75           3.00           ไม่ก าหนด 
 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT       รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป                                           คา่น้ าหนกั 40 % 

คะแนน TPAT3       รหสั 30    วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์     ค่าน้ าหนัก 20 %   
คะแนน A-Level    รหสั 61   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)            ค่าน้ าหนกั 40 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา)   
           โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 2020, 2079  
           เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  
           อีเมล kanchana_t@sci.tu.ac.th  
           Facebook: Science & Technology Thammasat University Official    
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์ TGAT+TPAT A-Level 
รหสั  10050210300501A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิกรรมคอมพวิเตอร ์ จ านวนรบั  30  คน - 
รหสั  10050210300601A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี จ านวนรบั  30  คน จ านวนรบั  10  คน 
รหสั  10050210300701A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิกรรมเครือ่งกล จ านวนรบั  30  คน จ านวนรบั  10  คน 
รหสั  10050210301601A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ จ านวนรบั  30  คน จ านวนรบั  10  คน 
รหสั  10050210302101A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา จ านวนรบั  35  คน จ านวนรบั  10  คน 
รหสั  10050210303501A หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิกรรมอตุสาหการ จ านวนรบั  30  คน จ านวนรบั  10  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์    ภาษาต่างประเทศ      ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75              3.00                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
รปูแบบที่ 1 เกณฑค์ะแนน TGAT+TPAT 
            คะแนน TGAT   รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ        คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน TGAT   รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมเีหตุผล            ค่าน้ าหนกั 20 % 

คะแนน  TPAT3  รหสั 30    วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์                                     ค่าน้ าหนัก 60 %  
  

รปูแบบที่ 2 เกณฑค์ะแนน A-Level  
            คะแนน  A-Level    รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)              คา่น้ าหนกั  35%   

คะแนน  A-Level    รหสั 64 วิชาฟิสิกส์                                                          ค่าน้ าหนกั  35% 
คะแนน  A-Level    รหสั 65  วิชาเคมี                                                            ค่าน้ าหนัก  15% 
คะแนน  A-Level    รหสั 82  วิชาภาษาอังกฤษ                                                 ค่าน้ าหนัก  15% 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
            โทร .02-5643001-9 ต่อ..3012, 3013 และ 3024    
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 47  
 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
รหสั 10050210300001E  * หลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (หลกัสูตรสองสถาบัน) (TEP) จ านวนรบั 20 คน 
รหสั 10050210300702E  * หลกัสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและการจดัการอตุสาหกรรม                        

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ (TEPE) 
จ านวนรบั 1 คน 

รหสั 10050210300602E  * หลกัสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมแีละการจดัการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (TEPE) จ านวนรบั 1 คน 
รหสั 10050210302102E  * หลกัสูตร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์            

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ (TEPE) 
จ านวนรบั 1 คน 

รหสั 10050210301602E  * หลกัสูตร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้และขอ้มลู (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (TEPE) จ านวนรบั 1 คน 
หมายเหตุ * หลักสูตรอยู่ระหวา่งการปรบัปรุง  
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ      ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50               2.75               3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
            เกณฑ์ภาษาตา่งประเทศ ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร ดังนี ้

4.1 ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเงื่อนไข และต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษา
เพิ่มเติมตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้  
TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ 
IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.5  

4.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑก์ารรบัเขา้หลกัสตูรนานาชาต)ิ ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ TU-GET (CBT) 
ไม่ต่ ากว่า 74 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป                                            คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน TPAT3  รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์     ค่าน้ าหนัก 70 %   
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตภาคภาษาอังกฤษ  
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  
            โทร 02 5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 หรือ 08 3618 3410 
            เว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th , email: tep_admission@engr.tu.ac.th      
            Facebook: Tep-Tepe คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.   Line ID: @tse-thammasat 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์ TGAT+ TPAT A-Level 
รหสั 10050210301001B  หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 10 คน จ านวนรบั 3 คน 
รหสั 10050210301601B * หลกัสตูร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้และการจดัการอตุสาหกรรม 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั 10 คน จ านวนรบั 3 คน 

รหสั 10050210302101B หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการบรหิารการกอ่สรา้ง 
(โครงการพเิศษ) 

จ านวนรบั 10 คน จ านวนรบั 3 คน 

* หมายเหต ุ หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX                                  2.50               2.75                3.00                      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
รปูแบบที่ 1 เกณฑค์ะแนน TGAT/ TPAT 
            คะแนน TGAT รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ      คา่น้ าหนัก 20 % 
            คะแนน TGAT รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล          ค่าน้ าหนัก 20 % 

คะแนน TPAT3 รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์                          ค่าน้ าหนกั 60 %  
 
รปูแบบที่ 2 เกณฑค์ะแนน A-Level 

คะแนน A-Level   รหสั  61   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)      ค่าน้ าหนกั    35   % 
คะแนน A-Level   รหสั  64   วิชาฟิสิกส์                                                 ค่าน้ าหนกั    35   % 
คะแนน A-Level   รหสั  65   วิชาเคมี                                                    ค่าน้ าหนกั    15   % 
คะแนน A-Level   รหสั  82   วิชาภาษาอังกฤษ                                         ค่าน้ าหนกั    15   % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ โทรศพัท์ 0-2564-3001-9  
            เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th 
            อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th  
            Facebook: https://www.facebook.com/ThammasatPINE   
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์ศนูยพ์ทัยา  TGAT+ TPAT A-Level 
รหสั 10050310302001B หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

(ศกึษาที ่มธ.ศนูยพ์ัทยา) (โครงการพเิศษ) (V-TECH) 
หมายเหตุ * หลักสูตรอยู่ระหวา่งการปรบัปรุง 

จ านวนรบั 10 คน จ านวนรบั 2 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน     กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75                3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
รปูแบบที่ 1 เกณฑค์ะแนน TGAT/ TPAT 
            คะแนน TGAT  รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ       คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน TGAT  รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมเีหตุผล           ค่าน้ าหนัก 20 % 

คะแนน  TPAT3  รหสั 30   วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์                                   คา่น้ าหนัก 60 %  
 
รปูแบบที่ 2 เกณฑค์ะแนน A-Level 
           คะแนน  A-Level  รหสั 61 วิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)    คา่น้ าหนกั 35 % 
           คะแนน  A-Level  รหสั 64 วิชาฟิสิกส์                                               ค่าน้ าหนกั 35 % 
           คะแนน  A-Level  รหสั 65 วิชาเคมี                                                  ค่าน้ าหนกั 15 % 
           คะแนน  A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                       ค่าน้ าหนกั 15 % 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ โทรศพัท์ 0-2564-3001-9 หรือ 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา โทรศัพท์ 038-259010 - 69 ต่อ 3000 
            เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th 
            อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th  
            Facebook: https://www.facebook.com/ThammasatPINE    
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คณะแพทยศาสตร ์
รหสั  10050211110801A หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑติ จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต่ า         2.50                  2.75                3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                                      คา่น้ าหนัก 20 % 
            คะแนน TPAT      รหสั 10 วิชาเฉพาะ กสพท.                                          คา่น้ าหนกั 20 % 

คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)        คา่น้ าหนกั 10 % 
คะแนน A-Level รหสั 64 วิชาฟิสิกส์                                                  คา่น้ าหนกั 10 % 
คะแนน A-Level รหสั 65 วิชาเคมี                                                     ค่าน้ าหนกั 10 %  
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                                คา่น้ าหนกั 10 % 
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                          คา่น้ าหนกั 10 %  
GPAX                                                                                       คา่น้ าหนกั 10 % 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 0 2926 9675 
            เว็บไซต์ med.tu.ac.th 
            อีเมล meded_tu.@hotmail.com 
            Facebook: งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
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คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212110101A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวนรบั  65  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์  22 หน่วยกิต  คณติศาสตร ์ 12 หน่วยกติ                         
                                                                   ภาษาต่างประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
            ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือท้ังสองข้าง 
            (คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก                    
แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 5. ขอ้แนะน า 
  ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
             
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ       คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมเีหตุผล           ค่าน้ าหนัก 20 % 

คะแนน A-Level รหสั 64 วิชาฟิสิกส์                                                                                  คา่น้ าหนกั 25 %   
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                                                                ค่าน้ าหนกั 25 %   
GPAX                                                                                                                       คา่น้ าหนกั 10 %   
 

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

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 52  
 

 

คณะสหเวชศาสตร ์

รหสั  10050212111301A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์ จ านวนรบั  80  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต     คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
                                                                  ภาษาต่างประเทศ               ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50          2.75           3.00             ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
               เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถ
อ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test            
ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ            
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
             (คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก                    
แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                               คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพ่ิมเตมิ)     คา่น้ าหนกั 10 % 
            คะแนน A-Level รหสั 65 วิชาเคมี                                ค่าน้ าหนกั 30 %   
            คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                          คา่น้ าหนัก 30 %   
 คะแนน A-Level รหสั 82 ภาษาอังกฤษ                                         คา่น้ าหนกั 10 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
            โทร 029869213 ต่อ 7216  
 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
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คณะสหเวชศาสตร ์ 
รหสั  10050212111901B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิารงัสเีทคนคิ (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  34   คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต    คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต 
                                                                   ภาษาตา่งประเทศ             ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50         2.75          3.00            3.25            ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ     คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)                                    คา่น้ าหนกั 30 %   
 คะแนน A-Level รหสั 64 วิชาฟิสิกส ์                                                        คา่น้ าหนกั 30 %   
 คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                                                   คา่น้ าหนกั 20 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
            โทร 029869213 ต่อ 7232, 7694     
            เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th/academic 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
            Facebook ภาควิชารังสีเทคนิค: ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU  
 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 54  
 

 

คณะสหเวชศาสตร ์ 
รหสั 10050212112001B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาการจดัการกฬีา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั  70  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์      ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75               3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป  คา่น้ าหนกั 40 % 

คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร ์      คา่น้ าหนกั 30 % 
คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย  คา่น้ าหนกั 30 % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
            โทร 029869213 ต่อ 7232  
 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU  
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คณะสหเวชศาสตร ์
รหสั 10050212902002B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาการฝกึสอนกฬีา (โครงการพเิศษ) จ านวนรบั 80 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์    ภาษาต่างประเทศ      ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.00        2.50          2.75            3.00          ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป    คา่น้ าหนกั 60 % 

คะแนน A-Level รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน)  คา่น้ าหนกั 20 % 
คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   คา่น้ าหนกั 10 % 
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ    คา่น้ าหนกั 10 % 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
            โทร 029869213 ต่อ 7299  
 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU  
 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 56  
 

 

คณะสหเวชศาสตร ์ 
รหสั  10050212112001A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงักาย จ านวนรบั  25  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต    คณติศาสตร ์12 หน่วยกิต  
                                                                   ภาษาต่างประเทศ              ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90     วิชาความถนัดท่ัวไป                                   ค่าน้ าหนกั 20 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61     วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพ่ิมเติม)   คา่น้ าหนกั 20 %   

คะแนน A-Level รหสั 64     วิชาฟิสิกส์                                               ค่าน้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level รหสั 65     วิชาเคมี                                                 คา่น้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level รหสั 66     วิชาชีววิทยา                                            คา่น้ าหนกั 20 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
            โทร 029869213 ต่อ 7217  
 เว็บไซต์  https://allied.tu.ac.th 
            Facebook คณะสหเวชศาสตร์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences, TU 
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คณะพยาบาลศาสตร ์ 
รหสั  10050214111701A หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (รบัทนุ) จ านวนรบั  30  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ เชน่    ไม่พบเป็นตาบอดส ี
                การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น) ให้น าผลการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี ้
                (1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรสัตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 
                (2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 
                (3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิลม์เอกซเรย์มา) 
                (4) ตรวจตาบอดส ี
                (5) ตรวจการมองเหน็ (VA) 
            5. ผูส้มคัรขอรบัทนุ  จะไดร้บัทนุดงันี ้ 
                - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา  จ านวน  80,000 บาท/ปี เป็นเวลา  4  ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน  2 เท่า (8 ปี)  
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

               - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  และไม่สามารถ ยกเลกิ การขอรับทุนได ้           
                                                                                                      
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                      คา่น้ าหนกั 30 % 

คะแนน A-Level รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน)  คา่น้ าหนกั 10 %   
คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                ค่าน้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                               ค่าน้ าหนกั 30 %   
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                          ค่าน้ าหนกั 10 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ศูนย์รังสติ : 02-564-4440  ต่อ  7323 , 7397 
 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 
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คณะพยาบาลศาสตร ์ 
รหสั  10050214111701A หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  จ านวนรบั  30  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ        ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ เช่น ไม่พบเป็นตาบอดส ี
                การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น) ให้น าผลการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพจาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี ้
                (1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรสัตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 
                (2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 
                (3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิลม์เอกซเรย์มา) 
                (4) ตรวจตาบอดส ี
                (5) ตรวจการมองเหน็ (VA) 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 

คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนัดทั่วไป                        คา่น้ าหนกั 30 % 
คะแนน A-Level รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน)    คา่น้ าหนกั 10 %   
คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                  คา่น้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา                                  คา่น้ าหนกั 30 %   
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                            คา่น้ าหนกั 10 %   

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ศูนย์รังสติ : 02-564-4440  ต่อ  7323 , 7397 
 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu 
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รหสั 10050215800101AB หลกัสตูร ศป.บ.สาขาวชิาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์                                       

วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน รูปแบบที่ 1  (TGAT+วิชาเฉพาะ) 
วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน รูปแบบที่ 2  (TGAT+TPAT+A-Level) 

รวมจ านวนรบั  25  คน 
จ านวน 15 คน 
จ านวน 10 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50  (ทั้งเกณฑก์ารคดัเลอืกรปูแบบที ่1 และรปูแบบที ่2)  
*หมายเหตุ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม                
5 ภาคการศึกษา ในการสมัคร เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 เช่นกัน                    
จึงจะมีสิทธ์ิสมัครรอบ 3 ADMISSION ได้ 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
            4.1 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิตอ่ร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
            4.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏบิัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า 
ตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) ยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันท่ี 7-13 พฤษภาคม 2566) ทางหน้าเว็บไซต์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ https://fineart.tu.ac.th *ไม่ส่งใบรับรองแพทยต์ามเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าขาดคณุสมบัต ิ
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
รปูแบบที่ 1 (TGAT+วชิาเฉพาะ) 
            1. คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป   30% 
            2. คะแนนวชิาเฉพาะ วชิาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟช่ัน    35%  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
            3. คะแนนวชิาเฉพาะ วชิาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน      35%  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 

ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟช่ัน                 ก าหนดวนัสอบ วันท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
            วิชาสอบ วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน                   ก าหนดวนัสอบ วันท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. 
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
รปูแบบที่ 2 (TGAT+TPAT+A-Level) 

1. คะแนน TGAT       รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป    20%               
2. คะแนน TPAT2      รหสั 20 วชิาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ หรอื  TPAT4 รหสั 40 วิชาความถนดัสถาปัตฯ   40%              
3. คะแนน A-Level    รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน) 10%           รหสั 70   วิชาสงัคมศาสตร์    10%  
                             รหสั 81 วิชาภาษาไทย    10%                                   รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ   10%  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต     โทร 02-696-6249, 097-247-9601  
            เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th        Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รหสั 10050215800101AA หลกัสตูร ศป.บ.สาขาวชิาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์                                       

วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ รูปแบบที ่1  (TGAT+วิชาเฉพาะ) 
วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ รูปแบบที ่2  (TGAT+TPAT+A-Level) 

รวมจ านวนรบั  27  คน 
จ านวน 10 คน 
จ านวน 17 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า         
                       เกณฑก์ารคดัเลอืกรปูแบบที่ 1 คะแนน GPAX ขัน้ต่ า     2.50 
*หมายเหตุ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม                
5 ภาคการศึกษา ในการสมัคร เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 เช่นกัน                    
จึงจะมีสิทธ์ิสมัครรอบ 3 ADMISSION ได้ 
                       เกณฑก์ารคดัเลอืกรปูแบบที่ 2 คะแนน GPAX ขัน้ต่ า     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
            4.1 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิตอ่ร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
            4.2 ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏบิัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า 
ตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) ยื่นพร้อมช่วงการรับสมัครรอบที่ 3 (ระหว่างวันท่ี 7-13 พฤษภาคม 2566) ทางหน้าเว็บไซต์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ https://fineart.tu.ac.th *ไม่ส่งใบรับรองแพทย์ตามเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าขาดคณุสมบัต ิ
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
รปูแบบที่ 1 (TGAT+วชิาเฉพาะ) 
            1. คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป  30% 
            2. คะแนนวชิาเฉพาะ วชิาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ    35%  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
            3. คะแนนวชิาเฉพาะ วชิาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ      35%  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ                 ก าหนดวนัสอบ วันท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
            วิชาสอบ วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ                   ก าหนดวนัสอบ วันท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. 
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
รปูแบบที่ 2  (TGAT+TPAT+A-Level) 

1. คะแนน TGAT       รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป    20%               
2. คะแนน TPAT2      รหสั 20 วชิาความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ หรอื  TPAT รหสั 40 วิชาความถนดัสถาปัตฯ   40%              
3. คะแนน A-Level    รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน)  10%           รหสั 70   วิชาสังคมศาสตร์   10%  
                            รหสั 81 วชิาภาษาไทย      10%                                   รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ   10%  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสติ     โทร 02-696-6249, 097-247-9601  
                                     เว็บไซต์   www.fineart.tu.ac.th         Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์
รหสั  10050215800401A หลกัสตูร ศป.บ.สาขาวชิาการละคอน จ านวนรบั 25 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
*หมายเหตุ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม                
5 ภาคการศึกษา ในการสมัคร เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 เช่นกัน                    
จึงจะมีสิทธ์ิสมัครรอบ 3 ADMISSION ได้ 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
            เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อรา้ยแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
           องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลอืกรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

1. คะแนน TGAT รหสั 90 วิชาความถนัดทั่วไป           30% 
2. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาความถนดัทางการละคอน      40%  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
3. คะแนนวิชาเฉพาะ วิชาปฏิบตัิทางการละคอน          30%   และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
 

ขอ้มลูการสอบขอ้เขยีนวิชาเฉพาะของมธ. 
            เปดิรบัสมคัรสอบ วันท่ี 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ www.tuadmissions.in.th 
            วชิาสอบ วิชาความถนัดทางการละคอน                 ก าหนดวนัสอบ วันท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  
            สถานทีส่อบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ เขียนวิชา เฉพาะความถนัดทางการละคอน  เพื่ อมีสิทธิ์ เ ข้ าสอบปฏิบัติทางการละคอน                                     
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทีเ่ว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ www.fineart.tu.ac.th  

สอบปฏิบัติทางการละคอน (Audition) วันที่ 8-9 เมษายน 2566 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนยร์ังสิต      
            โทร 02-696-6249, 097-247-9601  
            เว็บไซต์ www.fineart.tu.ac.th   
            Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400501B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสถาปตัยกรรม จ านวนรบั  90 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90 วิชาความถนัดท่ัวไป                                    คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน TPAT4      รหสั 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์                     คา่น้ าหนัก 40 %   และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

คะแนน A-Level  รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)    คา่น้ าหนกั 15 %   
คะแนน A-Level  รหสั 64 วิชาฟกิส์                                                 คา่น้ าหนกั 15 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต   
 โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 
            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th  
            อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
            Facebook: เพื่อนวิชาการ สถาปัตย์ มธ. 
            ID Line official: @tdsofficial  
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400701B หลกัสตูรสถาปตัยกรรมภายในบณัฑติ  จ านวนรบั  40 คน 
รหสั 10050216400301B หลกัสตูรภมูสิถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั  25 คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT      รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                                           คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน TPAT4      รหสั 40 วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์                              คา่น้ าหนัก 40 %   

คะแนน A-Level   รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)           คา่น้ าหนกั 15 %   
คะแนน A-Level   รหสั 63 วิชาวทิยาศาสตร์ประยุกต์                                     ค่าน้ าหนกั 15 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต   
 โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 
            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th  
            อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
            Facebook: เพื่อนวิชาการ สถาปัตย์ มธ. 
            ID Line official: @tdsofficial  
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั  10050216900401B หลกัสตูรการผงัเมอืงบณัฑติ  จ านวนรบั  49 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป       คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย         ค่าน้ าหนกั 35 %   

คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ     คา่น้ าหนกั 35 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต   
 โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 
            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th  
            อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
            Facebook: เพื่อนวิชาการ สถาปัตย์ มธ. 
            ID Line official: @tdsofficial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 

หน้า | 65  
 

 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 
รหสั 10050216400502B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสถาปตัยกรรมเพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จ านวนรบั  25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์     คณติศาสตร ์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50              2.75                 3.00                       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90  วิชาความถนัดท่ัวไป                                           คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน TPAT4     รหสั 40   วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์                              ค่าน้ าหนกั 20 %   

คะแนน A-Level  รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)            ค่าน้ าหนกั 30 %   
คะแนน A-Level  รหสั 63  วิชาวทิยาศาสตร์ประยุกต์                                      ค่าน้ าหนกั 20 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต   
 โทร 02.986-9605-6 ต่อ 3014, 3016 
            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th  
            อีเมล servicestudent@ap.tu.ac.th 
            Facebook: เพื่อนวิชาการ สถาปัตย์ มธ. 
            ID Line official: @tdsofficial  
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คณะคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง  
รหสั  10050216400201D หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาการจดัการออกแบบ ธรุกจิ และเทคโนโลย ี

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) (DBTM) 
หมายเหตุ: หลักสูตรอยู่ระหว่างปรบัปรุงเป็นหลักสูตรนานาชาต ิ

จ านวนรบั 15  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
            เกณฑค์ะแนนภาษาองักฤษ (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 

- TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน (PBT) / TU-GET ไม่ต่ ากว่า 69 (CBT) 
- TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 (paper-based )  ไม่ต่ ากว่า 45 (Internet base) 
- IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 
- NEW SAT/ GSAT ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน) 
 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90  วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 10 % 
            คะแนน TGAT     รหสั 90  วิชาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตผุล      คา่น้ าหนัก 10 %  

คะแนน A-Level  รหสั 61  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) คา่น้ าหนกั 30 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level  รหสั 70  วิชาสังคมศาสตร์                                    ค่าน้ าหนกั 10 %  และตอ้งมีคะแนนไมต่่ ากว่า 30 คะแนน 
คะแนน A-Level  รหสั 82  วิชาภาษาอังกฤษ                                    ค่าน้ าหนกั 40 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนยร์ังสิต  โทร 02-986-9605-6  ต่อ 4026, 4030   
            เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th/dbtm 
            อีเมล : dbtm@ap.tu.ac.th    
            Facebook: Design, Business & Technology Management 
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสั 10050217112501A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพเชงินวตักรรม (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ) จ านวนรบั 30 คน 
รหสั 10050217112701A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ) จ านวนรบั 60 คน 
รหสั 10050217112702A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศกึษาที่ มธ.ศนูยร์งัสติ)   จ านวนรบั 50 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
                                                                   ภาษาต่างประเทศ          ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75        3.00             ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

4.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

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

สายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

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

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้    
            (คณุสมบัติเฉพาะ เป็นคณุสมบัติที่ไม่สามารถคดักรองได้ดว้ยระบบ ผูส้มัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผูผ้่านการคัดเลือก                    
แต่มีคณุสมบตัิไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผูไ้ม่ผา่นการคดัเลือก เนื่องจากผิดคณุสมบัติการรับเข้าศึกษา)     
                                                                                                                                                                                                                          
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 

- สาขาวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงนวตักรรม                               
   คะแนน A-Level   รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)          ค่าน้ าหนกั  20  % 
   คะแนน A-Level   รหสั 65    วิชาเคมี                                                        ค่าน้ าหนกั  30  %   
   คะแนน A-Level   รหสั 66    วิชาชีววิทยา                                                   ค่าน้ าหนัก  30  %   
   คะแนน A-Level   รหสั 82    วิชาภาษาอังกฤษ                                             คา่น้ าหนกั  20  %   
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ตอ่) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
- สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั                               
   คะแนน A-Level    รหสั 64     วิชาฟิสิกส์                                               ค่าน้ าหนกั  25 %   
   คะแนน A-Level    รหสั 65     วิชาเคมี                                                  ค่าน้ าหนกั  25 %   
   คะแนน A-Level    รหสั 66    วิชาชีววิทยา                                             ค่าน้ าหนกั  25 % 
   คะแนน A -Level   รหสั 82    วิชาภาษาอังกฤษ                                        ค่าน้ าหนกั  25 % 
 
- สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม                               
   คะแนน A-Level    รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)    คา่น้ าหนัก  20 %   
   คะแนน A-Level    รหสั 65    วิชาเคมี                                                   ค่าน้ าหนกั  25 %   
   คะแนน A-Level    รหสั 66    วิชาชีววิทยา                                              ค่าน้ าหนกั  30 %   
   คะแนน A-Level    รหสั 82    วิชาภาษาอังกฤษ                                        ค่าน้ าหนกั  25 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      
            โทร 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 
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์
รหสั 10050417112701A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง) จ านวนรบั 15 คน 
รหสั 10050417112702A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (ศกึษาที่ มธ.ศนูยล์ าปาง)   จ านวนรบั 15 คน 
รหสั 10050417112703A หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาอนามยัชมุชน (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) จ านวนรบั 15 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต   คณติศาสตร์ 12 หน่วยกิต                        
                                                                   ภาษาตา่งประเทศ           ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50          2.75         3.00        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

4.1 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

4.2 ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้อง ไม่มีปัญหา    

ด้านสายตา ดังนี้ 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

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

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
                    3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไมส่ามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้       
             (คณุสมบตัิเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคดักรองไดด้้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก                    
แต่มีคณุสมบตัิไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผูไ้ม่ผา่นการคดัเลือก เนื่องจากผิดคณุสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
                                                                                                                                                                                                                           
เกณฑก์ารคดัเลอืก องคป์ระกอบและคา่น้ าหนกัแตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกรวม 100 คะแนน ดงันี ้  

- สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั                               
   คะแนน A-Level   รหสั 64    วิชาฟิสิกส์                  ค่าน้ าหนกั  20 %   
   คะแนน A-Level   รหสั 65     วิชาเคมี                    ค่าน้ าหนกั  25 %   
   คะแนน A-Level   รหสั  66    วิชาชีววิทยา               คา่น้ าหนกั  30 %   
   คะแนน A-Level   รหสั  82    วิชาภาษาอังกฤษ         ค่าน้ าหนกั  25 %   
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์(ตอ่) 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
- สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม                               
   คะแนน A-Level   รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)         คา่น้ าหนกั  20 %   
   คะแนน A-Level   รหสั 65    วิชาเคมี                                                        ค่าน้ าหนกั  25 %   
   คะแนน A-Level   รหสั 66    วิชาชีววิทยา                                                   ค่าน้ าหนัก  30 %   
   คะแนน A-Level   รหสั 82    วิชาภาษาอังกฤษ                                             ค่าน้ าหนกั  25 %   
 
- สาขาวชิาอนามยัชมุชน                               
   คะแนน A-Level   รหสั 61    วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)         ค่าน้ าหนัก  25 %   
   คะแนน A-Level   รหสั 65    วิชาเคมี                                                        ค่าน้ าหนกั  20 %   
   คะแนน A-Level   รหสั  66   วิชาชีววิทยา                                                   ค่าน้ าหนัก  30 %   
   คะแนน A-Level   รหสั  82   วิชาภาษาอังกฤษ                                             ค่าน้ าหนกั  25  %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง    
            โทร 054-237-991 ต่อ 5605    
            เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th 
            อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th   
            Facebook: https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
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คณะเภสชัศาสตร ์
รหสั  10050218130101A หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ จ านวนรบั 60   คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์      ภาษาต่างประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50               2.75                3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

4.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถ       
ท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค  หรือความพิการ      
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้  

 4.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychosis Disorders)          
โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders)  โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders  
หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม   

    4.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ อย่างถาวร             
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 4.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

    4.2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง จากการตรวจอย่างละเอียด 

            4.2.5 มีความพิการของมือ ท่ีไม่สามารถหยิบจับและควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ได ้
(คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก                    
แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                                                   คา่น้ าหนกั 20 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)                  คา่น้ าหนกั 20 %   
            คะแนน A-Level รหสั 64 วิชาฟิสิกส์  รหสั 65  วิชาเคมี รหสั 66  วิชาชีววิทยา  รวมกนั คา่น้ าหนกั 40 %   
            คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                                                      คา่น้ าหนกั 20 %   
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 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/ 
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คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์
รหสั  10050219903601A หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์ จ านวนรบั  5  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ      ไมก่ าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                  2.75                3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป (รวม รหสั 91-93)          คา่น้ าหนกั 40 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร ์                              คา่น้ าหนกั 20 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                                   ค่าน้ าหนกั 20 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                               ค่าน้ าหนกั 20 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            งานวิจัยและการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต     
            โทร.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/ 
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สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั  10050222300001E หลักสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ          
(หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 

จ านวนรบั  50  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
         เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า         2.00       2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ  
               มีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ า 2.75 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90   วิชาความถนัดท่ัวไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ     คา่น้ าหนกั 30 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61   วิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)  คา่น้ าหนกั 35% 
            คะแนน A-Level รหสั 64   วิชาฟิสิกส์ คา่น้ าหนกั 35% 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 029869009 ตอ่ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 
            เว็บไซต์: www.siit.tu.ac.th 
            อีเมล: admission@siit.tu.ac.th 
 LINE: @siitadmission 
            Facebook: www.facebook.com/siittu 
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สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั  10050222300002E หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิาวศิวกรรมดจิทิลั และสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ (SIIT) 
จ านวนรบั  30  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
         เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า        2.00        2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ  
               มีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก  โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ า 2.75 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 30 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ) คา่น้ าหนกั 70%   
           
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 029869009 ตอ่ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 
            เว็บไซต์: www.siit.tu.ac.th 
            อีเมล: admission@siit.tu.ac.th 
 LINE: @siitadmission 
            Facebook: www.facebook.com/siittu 
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สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
รหสั  10050222210001E หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาการวเิคราะหธ์รุกจิและโซอ่ปุทาน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (SIIT) จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                  ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน                กศน. 
         เป็นผู้เทียบวุฒิความรูต้า่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า        2.00        2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ  
                มีทุนการศึกษาให้แต่ต้องเลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมีคะแนน GPAX ขั้นต่ า 2.75 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90 ความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนกั 30 % 
            คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)  คา่น้ าหนกั 70%   
             
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 029869009 ตอ่ 0 – 1 หรือ 065-543-0379 
            เว็บไซต์: www.siit.tu.ac.th 
            อีเมล: admission@siit.tu.ac.th 
 LINE: @siitadmission 
            Facebook: www.facebook.com/siittu 
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วทิยาลยันวตักรรม (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั  10050123904001B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาการจดัการมรดกวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

(โครงการพเิศษ) (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร์) 
จ านวนรบั 90 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า        2.00        2.50            2.75            3.00                   ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
คะแนน TGAT     รหสั 90   วิชาความถนัดท่ัวไป (รวม 3 ส่วน) คา่น้ าหนกั 20 % 
คะแนน A-Level  รหสั 62   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน) คา่น้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level  รหสั 70   วิชาสังคมศาสตร ์                           คา่น้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level  รหสั 81   วิชาภาษาไทย                         คา่น้ าหนกั 20 %   
คะแนน A-Level  รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                         คา่น้ าหนกั 20 %   
(ไม่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า)  

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม โทร 02-623-5055-8 กด 1 หรือ 061-673-7960, 061-673-8371 (BMCI)  
            เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th  
            อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th 
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วทิยาลยันวตักรรม (ศกึษาที่ มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั  10050123210801B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิานวตักรรมและการแปรรปูทางดจิทิลั(โครงการพเิศษ) 

(ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร์) 
จ านวนรบั 25 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ   ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.00            2.50            2.75          3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไม่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก  

องค์ประกอบและคา่น้ าหนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้  
คะแนน TGAT    รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป (รวม 3 ส่วน) คา่น้ าหนกั 40 % 
คะแนน A-Level รหสั 62   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน) คา่น้ าหนกั 40 %   
คะแนน A-Level รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                         คา่น้ าหนกั 20 %   
(ไม่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า)  

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม โทร 02-623-5055-8 กด 1 หรือ 061-673-6724 (dX)  
            เว็บไซต์ www.citu.tu.ac.th  
            อีเมล citu_tcas@citu.tu.ac.th 
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร์) 
รหสั 10050124903601E หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

(PPE) (ศกึษา มธ.ทา่พระจนัทร)์  
จ านวนรบั  2  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร    วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร ์       ภาษาตา่งประเทศ        ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                           2.50                2.75                 3.00      
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                ผลสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้  
                TU-GET = 500 หรือ IELTS = 6 หรือ TOEFL (paper-based) = 500 หรือ TOEFL (internet-based) = 61 หรือ SAT Reading, 
Writing, and Language: 450 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้

คะแนน A-Level รหสั 62  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)    คา่น้ าหนกั 25 %   และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 63  วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                  คา่น้ าหนกั 10 %   และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 70  วิชาสงัคมศาสตร์                            คา่น้ าหนกั 20 %   และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 81  วิชาภาษาไทย                                คา่น้ าหนกั 20 %   และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82  วิชาภาษาอังกฤษ                            คา่น้ าหนกั 25 %   และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 
 

เอกสารประกอบการสมคัร 
            ส าเนาผลสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ระหวา่งวนัที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566  
ผู้สมคัรต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง google forms: https://forms.gle/K5dX5sFn356sHqDy7 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
            วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) ท่าพระจันทร์  
            โทร.02-613-2852 ช่องทางออนไลน์  
            เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ or https://www.ppetuinternational.org/ 
            Email: ppe.tu.international@gmail.com  
            Facebook: https://www.facebook.com/ppeinterTU 
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
รหสั 10050124903601B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์(โครงการพเิศษ) 

(ศกึษาที ่มธ.ทา่พระจนัทร)์ 
จ านวนรบั 45 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                 2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                ดา้นสขุภาพ   
                - ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
                - ไม่เป็นผู้ประพฤตผิดิศีลธรรมอันดหีรือมีพฤติกรรมเสือ่มเสียอยา่งร้ายแรง 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้

คะแนน A-Level รหสั 62   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)     ค่าน้ าหนกั 25 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน    
คะแนน A-Level รหสั 63   วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                   ค่าน้ าหนกั 10 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน    
คะแนน A-Level รหสั 70   วิชาสังคมศาสตร์                             ค่าน้ าหนกั 20 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน    
คะแนน A-Level รหสั 81   วิชาภาษาไทย                                 ค่าน้ าหนกั 20 %  และต้องมคีะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                             ค่าน้ าหนกั 25 %  และต้องมคีะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน 
    

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

            อีเมล ppe.admission@gmail.com      
            Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan 
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั 10050424903601B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร์ 

(โครงการพเิศษ) (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)  
จ านวนรบั  35  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์       ภาษาต่างประเทศ       ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  
                ดา้นสขุภาพ   
                - ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
                - ไม่เป็นผู้ประพฤตผิดิศีลธรรมอันดหีรือมีพฤติกรรมเสือ่มเสียอยา่งร้ายแรง 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 

คะแนน  A-Level  รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พ้ืนฐาน) คา่น้ าหนกั 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน 
คะแนน  A-Level  รหสั 63 วิชาวทิยาศาสตร์ประยุกต์    คา่น้ าหนกั 10 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน 
คะแนน  A-Level  รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร์     คา่น้ าหนกั 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน 
คะแนน  A-Level  รหสั 81 วิชาภาษาไทย     คา่น้ าหนกั 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน 
คะแนน  A-Level  รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                      คา่น้ าหนกั 25 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนยล์ าปาง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
 โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037 
 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th     
 อีเมล ppe-lampang@outlook.com     
 Facebook: https://www.facebook.com/PPELampang  
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วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยร์งัสติ) 
รหสั 10050224210303B หลกัสตูร วท.บ.สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมขอ้มลู (โครงการพเิศษ) 

(ศกึษาที ่มธ.ศนูยร์งัสติ) 
จ านวนรบั 40 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์        ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                           2.50                2.75                 3.00                         ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไมก่ าหนด 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 

 คะแนน TGAT     รหสั 90   วิชาความถนัดทั่วไป                                      ค่าน้ าหนกั   20  %     
 คะแนน A-Level  รหสั 61   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)     ค่าน้ าหนกั   40  % 
 คะแนน A-Level  รหสั 63   วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                               ค่าน้ าหนกั   20  % 
 คะแนน A-Level  รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                                         ค่าน้ าหนกั   20  % 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู วิทยาลยัสหวทิยาการ ห้อง 118 อาคาร SC 3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสิต             
            โทร 02-5644441-79 ต่อ 6811 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)   
            เว็บไซต์ https://www. https://ci.tu.ac.th/ 
            อีเมล dsi@staff.tu.ac.th   
            Facebook:  Data Science and Innovation 
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วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 
รหสั  10050127902801E หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาจนีศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  15  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50                2.75              3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ   
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรอื   
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 74 คะแนน หรอื 
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรอื 

                (5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไมต่่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 
                (6) คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
                หากผู้สมัครมคีะแนนภาษาจีน HSK 4 (180 คะแนน) หรือสูงกว่า สามารถยื่นเพื่อขอรับการยกเว้นเรียนปรบัพ้ืนฐานภาษาจีนได้ 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT    รหสั 90  วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT รหัส 91 92 93)     ค่าน้ าหนกั 40 % 

คะแนน A-Level รหสั 70  วิชาสงัคมศาสตร์                                      คา่น้ าหนกั 15 %   
คะแนน A-Level รหสั 81  วิชาภาษาไทย                                         คา่น้ าหนกั 15 %  
คะแนน A-Level รหสั 82  วิชาภาษาอังกฤษ                                      ค่าน้ าหนกั 30 %   

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-613-3701-5    
            เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th        
            อีเมล admission@pbic.tu.ac.th 
            Facebook: http://www.facebook.com/pbic.tu    
            Line ID: @admissionpbictu 
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วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 
รหสั  10050127902601E หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิาไทยศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  10  คน 
คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
       เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร ์     ภาษาต่างประเทศ     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50               2.75               3.00                     ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ  

(1) IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ   
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรอื   
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 74 คะแนน หรอื 
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรอื 

                (5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไมต่่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 
                (6) คะแนน A-Level รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้ 
            คะแนน TGAT     รหสั 90   วิชาความถนัดท่ัวไป (TGATรวม รหสั 91 92 93)          ค่าน้ าหนกั 40 % 

คะแนน A-Level  รหสั 70   วิชาสังคมศาสตร ์                                               คา่น้ าหนัก 15 %   
คะแนน A-Level  รหสั 81   วิชาภาษาไทย                                                   คา่น้ าหนัก 15 %  
คะแนน A-Level  รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ                                               คา่น้ าหนัก 30 %   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร 02-613-3701-5    
            เว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th        
            อีเมล admission@pbic.tu.ac.th 
            Facebook: http://www.facebook.com/pbic.tu    
            Line ID: @admissionpbictu 
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสั 10050229111501E หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  1   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศกึษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์   22 หน่วยกิต        คณิตศาสตร ์  12  หน่วยกติ                              
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
               เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ: มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีผลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี ้

1) TOEFL (ITP, PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  
3) TU-GET (PBT ≥ 500, CBT≥74) 
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้ TOEFL (ITP, PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400, CBT≥61) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม       
วิชาภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 
 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
         คะแนน A-Level รหสั 61   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเตมิ)   คา่น้ าหนกั 20 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10  คะแนน                                            
         คะแนน A-Level รหสั 65   วิชาเคมี                ค่าน้ าหนกั    30 %  และต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า  10   คะแนน                                        
         คะแนน A-Level รหสั 66   วิชาชีววิทยา           ค่าน้ าหนกั    30 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   10   คะแนน                                                        
         คะแนน A-Level รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนกั    20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   10   คะแนน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ     
            โทร มือถือ 094-5531535 หรือ 094-3259199  
            เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th  อีเมล  cicm.document6@gmail.com  
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสั 10050229110501E หลกัสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  1   คน 

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

ปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                           
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 

3) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

4) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง) 
5) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร  วิทยาศาสตร์       คณิตศาสตร์         ภาษาต่างประเทศ         ไม่ก าหนด  
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                         2.50                2.75                  3.00                        ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
               เกณฑค์ะแนนภาษาองักฤษ: แบง่ออกเปน็ 2 กรณ ีดงันี ้

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1) TOEFL (ITP, PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรือ  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ  
3) TU-GET (PBT ≥ 500, CBT≥74)  
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง 

ดังนี ้TOEFL (ITP, PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400, CBT≥61) 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ  ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา                 

แบบมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา 
-  และ/หรือมีผลคะแนนภาษาจีน  HSK ระดับ  4 ขึ้น ไป นักศึกษาจะได้ รับพิจารณาเข้ าศึ กษาโดยมี เ ง่ื อนไข  คือ                                   

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน  วิชา CMN 112 Fundamentals of  Chinese 1 และ วิชา CMN 121  Fundamentals of  Chinese 2 
อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนทีน่ ามาแสดง ต้องไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมคัรเขา้ศึกษา 

เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม)   คา่น้ าหนกั 20 % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน                                            
คะแนน A-Level รหสั 65  วิชาเคมี                 ค่าน้ าหนกั  30  %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   10  คะแนน                                   
คะแนน A-Level รหสั 66 วิชาชีววิทยา             ค่าน้ าหนกั  30  % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า    10  คะแนน                                                        
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ าหนกั  20  % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า    10  คะแนน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ     
            โทร มือถือ 094-5531535 หรือ 094-3259199 
            เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th   
            อีเมล  cicm.document6@gmail.com 
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วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
รหสั 10050229113001E หลกัสตูรทศันมาตรศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จ านวนรบั  1   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 

                   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล 
(Online) ที่ได้รับปริญญา 

3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา เช่น ตาบอดหรือสายตาเลือนรางทั้งข้างเดียวและสองตา          
หรือตาบอดสีตั้งแต่ระดับปานกลาง (moderate) ขึ้นไป มีค่าการรับรู้สามมิติ (Stereopsis) ไม่น้อยกว่า 40 secs of arc   

4) ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 
            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   22  หน่วยกิต         คณิตศาสตร์   12  หน่วยกติ                          
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50      2.75      3.00       ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 
               เกณฑค์ะแนนภาษาองักฤษ: มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสตูรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีผลการ
สอบอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี ้

1) TOEFL (ITP, PBT ≥ 500, IBT ≥61) หรอื  
2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรอื  
3) TU-GET (PBT ≥ 500, CBT≥74)  
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET (PBT ≥ 400,CBT≥61) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชา
ภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา  

อนึ่ง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาอังกฤษทีน่ ามาแสดง ตอ้งไมเ่กนิ 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถึงวนัสมคัรเขา้ศกึษา 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้

คะแนน A-Level รหสั 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพิ่มเติม) คา่น้ าหนกั 20 % และตอ้งมีคะแนนไมต่่ ากว่า 10 คะแนน  
คะแนน A-Level รหสั 64   วิชาฟิสิกส์                      คา่น้ าหนกั  20  % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  10  คะแนน                                      
คะแนน A-Level รหสั 65   วิชาเคมี                         ค่าน้ าหนกั  20  %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  10  คะแนน                                   
คะแนน A-Level รหสั 66   วิชาชีววิทยา                   ค่าน้ าหนกั  20  % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  10  คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82   วิชาภาษาอังกฤษ              ค่าน้ าหนกั  20  % และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  10  คะแนน                                                                              
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ     
            โทร มือถือ 094-5531535 หรือ 094-3259199  
            เว็บไซต์  www.cicm.tu.ac.th   
            อีเมล  cicm.document6@gmail.com  
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วทิยาลยัพฒันศาสตร ์ปว๋ย อึ๊งภากรณ ์
รหสั 10050230903601B หลกัสตูร ศศ.บ.สาขาวชิานวตักรรมการพฒันามนษุยแ์ละสงัคม 

(โครงการพเิศษ) 
จ านวนรบั  20  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 ปวช. 
        เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ตา่งประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูห้ลักสตูรนานาชาตโิรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต่ า ตลอดหลกัสตูร   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ขัน้ต่ า                          2.50            2.75            3.00                  ไม่ก าหนด 
            4. เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ                  ไมก่ าหนด 
 
เกณฑก์ารคดัเลอืก องค์ประกอบและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี ้
            คะแนน TGAT    รหสั 90 วิชาความถนดัทั่วไป                       ค่าน้ าหนกั 30 %  และตอ้งมีคะแนนไมต่่ ากว่า 1 คะแนน 

คะแนน A-Level รหสั 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)   คา่น้ าหนกั 15 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                 คา่น้ าหนกั 10 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 70 วิชาสังคมศาสตร ์                          คา่น้ าหนกั 15 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 81 วิชาภาษาไทย                              คา่น้ าหนกั 15 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
คะแนน A-Level รหสั 82 วิชาภาษาอังกฤษ                           คา่น้ าหนกั 15 %  และต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 1 คะแนน 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 โทร. 090 – 9725311  
            เว็บไซต์ www.psds.tu.ac.th 
            อีเมล ba@psds.tu.ac.th 
            Facebook: www.facebook.com/psds.thammasat 
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การรบัสมคัรผ่านกลุม่สถาบันแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (กสพท.) 
 

คณะแพทยศาสตร์ 

รหัส 10050211100101A หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  65  คน 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

รหัส 10050213120101A หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  30 คน 

คณะเภสชัศาสตร์ 

รหัส 1005218130101A หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ  30 คน 
 

ให้ตดิตามประกาศกลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปกีารศึกษา 2566 
http://www9.si.mahidol.ac.th 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่3 ADMISSION 
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การรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี 
โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM 

วทิยาลยัสหวทิยาการ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566) 

 
 

วทิยาลยัสหวทิยาการ (ศึกษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง) 
รหสั  10050424903601A 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการ (ศกึษาที ่มธ.ศนูยล์ าปาง)  
รปูแบบที ่1 A-Level จ านวนรับ  16  คน 
รปูแบบที ่2 A-Level+TPAT2 และ รูปแบบที ่3 A-Level+TPAT4 จ านวนรับ  4  คน 

 
ให้ตดิตามประกาศการรับสมคัรคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี    

โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM 
หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาสหวทิยาการ) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2566) 

ประจ าปกีารศึกษา 2566 
รอบที ่1.1 Portfolio1 และ 1.2 Portfolio2 รอบที ่2 Quota และ รอบที ่3 Admission 

 
https://www.tuadmissions.in.th/admissions/10 
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