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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ระดับปรญิญาตรี 

โครงการธรรมศาสตรช์า้งเผอืก  ประจ าปีการศึกษา  2566 
รอบที ่2  โควตา (Quota) 

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

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี              
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย                 
โดยได้รับทุนอุดหนุนตามประเภทการจัดสรรทุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษา
เรียนดีฯ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
ศูนย์รังสิต ยกเว้น คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่มีจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
ศูนย์ล าปาง ด้วย    

ทั้งนี้  การเปลีย่นแปลงสถานที่ศกึษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรส์งวนสทิธิ์ในการก าหนดสถานที่ศกึษาตาม
ความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   

2. จ านวนรับเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้ตามจ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 150 
ทุน และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับไม่เต็มตามจ านวนทุน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือ
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  

รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา พื้นที ่51  จงัหวัด พื้นที่กรงุเทพมหานคร 

  (จ านวนทีร่ับได้ไม่เกิน) (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) 

 คณะนติิศาสตร ์    

10050201901001A นิติศาสตรบัณฑิต 24 4 

10050401901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 12 0 

 คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี   

10050202610501A บัญชีบัณฑิต 10 2 

10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต 15 3 

 คณะรฐัศาสตร์   

10050203903201A ร.บ. วชิาเอกการเมืองการปกครอง 6 1 

10050203903201A ร.บ. วชิาเอกการระหว่างประเทศ 6 1 

10050203903201A ร.บ. วชิาเอกบริหารรัฐกิจ 6 1 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา พื้นที ่51  จงัหวัด พื้นที่กรงุเทพมหานคร 

  (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) 

 คณะเศรษฐศาสตร ์ 18 3         

10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต   

        

10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 13 2 

10050405903701A 

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

8 0 

 คณะศลิปศาสตร์     
10050206901201A ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
  

10050206113101A วท.บ. จิตวิทยา   
10050206901401A ศศ.บ. ประวัติศาสตร์   
10050206901501A ศศ.บ. ปรัชญา   
10050206900101A ศศ.บ. ภาษาศาสตร์   
10050206902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   
10050206902401A ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 29 5 

10050206901901A ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น   

10050206901801A ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมจีน   
10050206902402A ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน   
10050206902403A ศศ.บ. ภาษารัสเซีย   
10050206902001A ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   
10050206902502A ศศ.บ. ภาษาไทย   
10050206220101A วท.บ. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   
10050206902404A ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา   
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
10050207903801A วารสารศาสตรบัณฑิต 12 2 
10050208903501A คณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา     
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 6 1 
 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 1 
10050209213301A วท.บ. สถิต ิ 4 1 

10050209210301A วท.บ. คณิตศาสตร์ 3 1 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา พื้นที ่51  จงัหวัด พื้นที่กรงุเทพมหานคร 

  (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) 
 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
10050209213101A วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 1 
10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 3 1 
10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 1 
10050209210401A วท.บ. เคมี 4 1 
10050209211001A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 1 
10050209210302A วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 1 
10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 4 1 
10050209212701A วท.บ. ฟิสิกส์ 2 1 
10050209211801A วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 1 
10050209212801A วท.บ. วัสดุศาสตร ์ 3 1 
10050209212702A วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3 1 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์   

10050210301601A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 

10050210303501A วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ 4 1 

10050210302101A วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 5 1 
10050210300601A วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 4 1 
10050210300701A วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล 4 1 
10050210300501A วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 

 คณะสหเวชศาสตร์     
10050212111301A วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 5 1 
 คณะพยาบาลศาสตร ์   
10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 7 1 
 คณะศลิปกรรมศาสตร ์    
10050215800401A ศป.บ. การละคอน 2 1 
10050215800101A ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  

        วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  
 
 
3 

 
 
1 10050215800101A ศป.บ. ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  

        วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
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รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา พื้นที ่51  จงัหวัด พื้นที่กรงุเทพมหานคร 

  (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) (จ านวนที่รับได้ไม่เกิน) 
 คณะสาธารณสขุศาสตร ์    
10050217112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 1 

10050417112701A วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ศึกษาท่ี  มธ. ศูนย์ล าปาง) 

4 0 

10050217112702A วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 1 

10050417112702A วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม  
(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

2 0 

10050217112501A วท.บ. การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 1 

10050417112703A วท.บ. อนามัยชุมชน                               
(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

2 0 

 วทิยาลยัสหวทิยาการ     
10050424903601A ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์  

(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 
9 0 

 
หมายเหต ุ:  คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2  ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตาม
  เกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดเท่านั้น 
 
3.  ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษา 150 ทุน จ าแนกออกเป็น  

 1)  ประเภททุนเต็ม   จ านวน    50   ทุน 
 2)  ประเภททุนบางส่วน  จ านวน  100   ทุน 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุนเต็มหรือทุนบางส่วน ตามผลการตัดสินของ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

4. รายละเอียดการจ่ายทุน  

 เป็ น ไปตามประกาศ ที่ เกี่ ย วกับ หลั ก เกณ ฑ์ และอัตราการจ่ ายทุ น ของกองกิ จก ารนั กศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยระเบียบโครงการฯ โดย
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

5. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ  
5.1  รายได้ของครอบครัว   

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่ เกิน 
300,000 บาท/ปี (รายได้รวมของครอบครัว หมายถึง รายได้รวมของผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งอาจ
เป็น บิดา และ/หรือมารดา และ/หรือบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ) 
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 5.2  คะแนนเฉลี่ยสะสม    
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  (ภาค 1) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50    
 5.3  พื้นที่ด าเนินการคัดเลือก ดังนี้  

  พื้นที่ 51 จังหวัด     
      ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนา
ทะเบียนบ้านโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพ้ืนที่ 51 จังหวัด และ ผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ี 51 จงัหวัด  
  พื้นที่ 51 จังหวัด ตามที่โครงการก าหนด ดังนี้       

พื้นที ่51 จงัหวัด   
ภาคกลาง  (1) อ่างทอง  (2) สิงห์บุรี   (3) ชัยนาท   (4) ลพบุรี   (5) สุพรรณบุรี  (6) ราชบุรี   

(7) กาญจนบุรี (8) ประจวบคีรีขันธ์  (9) ปทุมธานี  (10) อุทัยธานี  (11) นครสวรรค์ 
(12) สมุทรสงคราม  

ภาคตะวนัออก  (13) ปราจีนบุรี (14) สระแก้ว (15) ตราด (16) นครนายก  (17) ชลบุรี  (18) จันทบุรี   
ภาคเหนือ   
 

(19) ล าปาง  (20) ตาก  (21) สุโขทัย  (22) น่าน (23) แพร่ (24) พะเยา (25) อุตรดิตถ์ 
(26) เชียงราย  (27) แม่ฮ่องสอน (28) เชียงใหม่ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
 

(29) อุดรธานี  (30) หนองบัวล าภู  (31) สกลนคร (32) ยโสธร (33) มุกดาหาร                   
(34) อ านาจเจริญ  (35) บุรีรัมย์  (36) สุรินทร์  (37) ศรีสะเกษ  (38) นครพนม  
(39) กาฬสินธุ์  (40) มหาสารคาม  (41) นครราชสีมา  (42) อุบลราชธานี (43) บึงกาฬ  
(44) ร้อยเอ็ด 

ภาคใต ้ (45) ระนอง  (46) ตรัง  (47) พัทลุง  (48) สตูล  (49) นครศรีธรรมราช  (50) กระบี่  
(51) สงขลา 

  พื้นที่กรุงเทพมหานคร    
 ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนา

ทะเบียนบ้านโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และต้อง
อาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนที่มีลักษณะแออัด  และ  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
6.  คุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
  คณะรัฐศาสตร ์ 
  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม. 6 ภาค 1) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2) ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
โดยให้น าใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของคณะ  
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  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  1) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบอาชีพ โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของคณะ  

คณะสหเวชศาสตร ์
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

  1) ผู้สมัครเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   2) ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ              

ไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง โดยต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง แต่หาก
อ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวาง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยให้น าใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของคณะ  

คณะพยาบาลศาสตร ์
  ให้ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากเว็ปไซต์ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ ที่  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจร่างกาย ตามรายการดังนี้ 
  1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏิบัติการ 
  2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 
  3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องน าฟิล์มเอกซเรย์มา) 
  4) ตรวจตาบอดสี 
  5) ตรวจการมองเห็น (VA)    
   โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของคณะ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  วิชาเอกออกแบบแฟชั่น  
ผู้สมัครต้อง ไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ                 

โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตา ไม่บอดสี โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์ของคณะ  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2) ผู้ สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม  สาขาวิช าการสร้างเสริมสุขภาพ เชิ งนวัตกรรม                           
เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  

3) ผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   3.1) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกาย             

และจิตใจ 
 
 
 

http://www.nurse.tu.ac.th/
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3.2) ไม่มีปัญหาด้านสายตาและจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้    
 3.2.1)  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
   3.2.2)  มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 
  - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  
  - สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  
     3.2.3)  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

4) ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้ 
  โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของคณะ  
 

7. เกณฑ์การคัดเลือก 
 7.1 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ปีการศึกษา 2566 ของ ทปอ. 
 7.2 ผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 
 7.3 ผลการส ารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ หรือผลการสอบสัมภาษณ์ 
ของคณะกรรมการกลาง  

8. กระบวนการคัดเลือก 
 8.1 การพิจารณาผลการทดสอบของผู้สมัคร ที่จัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)   
 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) โดยต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนน                
เฉลี่ย – 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (x̄ - 2SD) 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) จาก ทปอ. 
โดยตรง เพ่ือน ามาประมวลผลการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนดังกล่าวข้างต้นมายังมหาวิทยาลัยอีก
 ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ที่จัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) ได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com 

 8.2 การสอบสัมภาษณ์ของคณะ/วิทยาลัย  
   พิจารณาจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของคณะ/วิทยาลัย จากการประมวลผลผู้ผ่านเกณฑ์คะแนน            
ข้อ 8.1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้จ านวนหนึ่ง 

 8.3 การส ารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ   
                (1) พิจารณาจ านวนผู้ได้รับการส ารวจฯ หรือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการกลาง จากการ
ประมวลผลผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนข้อ 8.2 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้จ านวนหนึ่ง      
   (2) คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่ไปยังภูมิล าเนา/ที่อยู่ของผู้สมัคร เพ่ือตรวจสอบสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกในการลงพื้นที่ส ารวจ
สถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ เป็น การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ แทน  และในกรณีที่
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานส ารวจฯ ได้ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป 

   (3) พิจารณาตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนทุน หรือจ านวนที่รับได้ไม่เกิน ของแต่ละคณะ/
หลักสูตร/สาขาวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย                 
ในการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และค านึงถึงการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส                 
เป็นส าคัญ   
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หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจพบวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัิไมต่รงตามประกาศรบัสมคัรฯ 
 ถือวา่ผูน้ัน้ขาดคุณสมบัติ ไมม่สีิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การพจิารณาตดัสินผลการคดัเลือก ใหม้หาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการ/อนกุรรมการ/คณะ/วทิยาลยั  
เป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าด    

         ผลการตัดสนิของคณะกรรมการมหาวทิยาลยัถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 
 
9.  เงือ่นไขการสมัคร    

9.1 ผูส้มคัรมสีทิธิ์สมคัรไดเ้พยีง 1 โครงการ เทา่นั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้วจะต้องไม่เป็นผู้สมคัร 
ในโครงการดังต่อไปนี้    
  โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)  
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    9.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา  เท่านั้น   

 9.3 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ของโครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   

9.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                           
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

9.5 การพิจารณาตัดสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรอง
คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น หากปรากฏว่ามีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฉบับนี้                 
จะถือว่าโรงเรียนมีส่วนรู้เห็นในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิทธิ์                   
ไม่ให้โรงเรียนส่งผู้สมัครเข้าโครงการนี้ในปีการศึกษาถัดไป        
10. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร   
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัครของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ 
หรือแจ้งไม่ ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์  ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ              
การคัดเลือกกลาง 
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11.  การรับสมัคร 
 11.1 ขั้นตอนการสมัครส าหรับโรงเรียน  
  1) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของ
นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศการรับสมัครนี้  ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถคัดเลือกผู้สมัครได้               
ไม่เกินจ านวนร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แต่ต้องไม่เกิน 10 คน (ในการค านวณ
เศษจุดทศนิยมให้ปัดขึ้นทุกกรณี) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครทั้งหมดหากจ านวนผู้สมัครส่งมา
เกินกว่าที่ก าหนด   
  2) ให้โรงเรียนท าหนังสือน าส่งรายชื่อและจ านวนผู้สมัครทั้งหมดของโรงเรียนพร้อมรับรองคุณสมบัติ
ผู้สมัครโดยผู้อ านวยการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียนเป็นส าคัญ หลังจากนั้นส าเนา
หนังสือดังกล่าวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้ผู้สมัครคนละ 1 ชุด เพ่ือให้ผู้สมัครอัปโหลดพร้อมใบสมัครต่อไป               
(ฉบับจริงไม่ต้องส่ง) 
    3) ให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนผู้สมัครเพ่ือด าเนินการด้วยตนเองตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์                   
  4) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครฯ ขั้นตอนการสมัคร และแบบฟอร์มหนังสือน าส่งรายชื่อฯ ได้ที่ 
www.tuadmissions.in.th  
 
 11.2 ขั้นตอนการสมัครส าหรบันักเรยีนผูส้มคัร  

  1 ) ล งท ะ เบี ย น  เข้ า ใช้ ง าน ต าม คู่ มื อ ร ะบ บ  TCAS 6 6  ส าห รั บ ผู้ ส มั ค ร  ข อ ง  ท ป อ .  ที่ 
student.mytcas.com โดยตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ 
จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 2) ด าเนินการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์
ช้างเผือก ที่ www.tuadmissions.in.th   

ก าหนดรับสมัคร     :   วันที่    1 - 16 มกราคม 2566   
เปิดระบบรับสมัคร  :   วันที่    1   มกราคม  2566  เวลา  09.00  น. 
ปิดระบบรับสมัคร   :   วันที่   16  มกราคม  2566  เวลา  23.59  น.  

    โครงการนี ้ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมการสมคัรใด ๆ ทัง้สิน้  

  3) การกรอกข้อมูลการสมัคร  
  3.1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่  www.tuadmissions.in.th  โดยดาวน์โหลดเอกสาร              

การสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3.2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน                

ตามความเป็นจริง 
   3.3) หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร ระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัคร 
   3.4) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครจะต้องยกเลิกข้อมูลการสมัครเดิมและท าการสมัครใหม่
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยมหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่สมบูรณ์น ามา
ประมวลผล 
  4) หลักฐานประกอบการสมัคร  

ให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารการสมัคร (รวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 จดหมายน าส่งรายชื่อและจ านวนผู้สมัครของโรงเรียน (ผู้อ านวยการลงนามและประทับตรา
โรงเรียนเป็นส าคัญ)  

 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
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4.2 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน  
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (หน้า-หลัง) (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) (ผู้สมัครลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง)  
 4.5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง)  
 4.6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 4.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา                   

(เฉพาะด้านหน้าของบัตร) (เจ้าของบัตรฯ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4.8 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (เจ้าของทะเบียน

บ้านฯ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
  4.9 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (เฉพาะกรณีที่
มีเงินเดือนประจ า โดยให้ต้นสังกัด/บริษัทเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง)  
   4.10 ส าเนาใบส าคัญการหย่าของบิดามารดา (กรณีหย่าร้างและมีใบส าคัญการหย่า) (ผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   4.11 ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต และมีใบมรณบัตร) (ผู้สมัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครโครงการนี้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th เท่านั้น และ
ไม่รับสมัครในกรณีที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หากมีการยื่น/ส่งใบสมัครในกรณีดังกล่าวจะถือว่า           
ไม่ได้มีการสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการท าลายใบสมัครนั้นโดยมิแจ้งให้ทราบหรือส่งคืนผู้สมัคร  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริหารงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

โทรศัพท์ 0-2564-4440-79  ต่อ 1935, 1936, 1937 เพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  

12.  ก าหนดการคัดเลอืกของโครงการฯ ปรากฎตามปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

13. การส ารวจสถานภาพทางสงัคมและสภาวะเศรษฐกจิ  
 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่ไปยังภูมิล าเนา/ที่อยู่ของผู้สมัคร เพ่ือตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง           
โดยจะด าเนินการก่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกในการลงพ้ืนที่ส ารวจสถานภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ เป็น การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ แทน และในกรณีที่คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารวจฯ ได้ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป 

14. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา 
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง
สาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน
สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยัน
สิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้า
ผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้า
ศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่
ก าหนดไม่ได้ 

http://www.tuadmissions.in.th/
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15. การขึน้ทะเบยีนเปน็นักศกึษา
15.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

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

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
(3) การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561         

หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูม้สีทิธิเ์ข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด มหาวทิยาลยัจะถือวา่การมีสทิธิเ์ข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

15.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด

การขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษา พร้อมปฏิทิ นกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ให้ ทราบภายหลั ง ที่  www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทรศัพท์ 025644440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

16. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอั ตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

        ประกาศ   ณ   วันที่    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์สมชาติ   แตรตุลาการ) 
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ระดบัปรญิญาตรี 
โครงการธรรมศาสตรช์า้งเผอืก ประจ าปีการศกึษา 2566 

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

ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่

รบัสมคัร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  วนัที ่ 1 - 16  มกราคม 2566 
- เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
- ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น.

www.tuadmissions.in.th 

ผู้สมัครอัปโหลดใบสมัครและหลักฐานการสมัคร วนัที ่ 1 - 16  มกราคม 2566 
- เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
- ปิดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น.

www.tuadmissions.in.th 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณข์องคณะ  วนัที ่ 14 กมุภาพนัธ ์2566 www.tuadmissions.in.th 
สอบสมัภาษณ์ของคณะ    วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบพร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก วนัที ่4 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 
และ 
www.tuadmissions.in.th 

การยนืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา ผา่นระบบกลางของ ทปอ. วนัที ่4 - 5 พฤษภาคม  2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิ ์      
เขา้ศกึษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วนัที ่16 พฤษภาคม  2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนักศกึษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศกึษา เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

www.reg.tu.ac.th 

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