
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

---------------------------------------------------- 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครนักเรียนพลเมืองจิตอาสา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  คณ ะ/สาขาวิช าที่ รับ สมั ค รผ่ าน โครงการนี้  จั ดการเรียนการสอนที่ มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการ
ก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

2. คณะที่รับสมัคร และจ านวนที่รับเข้าศึกษา ดังนี้ 
ที่ รหัส คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 
 คณะนิติศาสตร์  

10050201901001A นิติศาสตรบัณฑิต 5 
10050401901001A นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 2 

2 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

10050202610501A บัญชบีัณฑิต 2 
10050202610801A บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 

3 

 คณะรัฐศาสตร์   
10050203903201AA ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 
10050203903201AB ร.บ. วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ 1 
10050203903201AC ร.บ. วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ 1 

4 
 คณะเศรษฐศาสตร์  

10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3 

5 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  

10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ 2 
10050405903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ (ศึกษาที่ มธ. ศูนยล์ าปาง) 1 
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ที่ รหัส คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

6 

 คณะศิลปศาสตร์   
10050206901201A ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

7 

10050206113101A วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา 
10050206901401A ศศ.บ.วิชาเอกประวตัิศาสตร ์
10050206901501A ศศ.บ.วิชาเอกปรัชญา 
10050206900101A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาศาสตร ์
10050206902501A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
10050206902401A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
10050206901901A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
10050206901801A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน 
10050206902402A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
10050206902403A ศศ.บ.วิชาเอกภาษารสัเซยี 
10050206902502A ศศ.บ.วิชาเอกภาษาและวรรณคดอีังกฤษ 
10050206902001A ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย 
10050206220101A วท.บ.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ 
10050206902404A ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา 

7 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

10050207903801A วารสารศาสตรบัณฑิต 3 

8 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

10050208903501A สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 2 

9 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
10050209220201A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 10 

10050209210301A วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
10050209210302A วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
10050209210401A วท.บ.สาขาวิชาเคมี 
10050209211001A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10050209211002A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 
10050209211201A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
10050209211801A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
10050209211901A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยนื 
10050209212701A วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส ์
10050209212702A วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์
10050209212801A วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
10050209213101A วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
10050209213301A วท.บ.สาขาวิชาสถิต ิ
10050209500401A วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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ที่ รหัส คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

10 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
10050210301601A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 1 
10050210303501A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมอุตสาหการ 1 
10050210302101A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 1 
10050210300601A วศ.บ.สาขาวชิาวิศวกรรมเคม ี 1 
10050210300701A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมเคร่ืองกล 1 
10050210300501A วศ.บ.สาขาวชิาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 1 

11 
 คณะแพทยศาสตร์   

10050211100101A การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 

12 
 คณะสหเวชศาสตร์   

10050212111301A วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 

13 
 คณะพยาบาลศาสตร์  

10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 

14 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์   
10050215800401A ศป.บ.สาขาวิชาการละคอน 

3 10050215800101AA ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิง่ทอ 
10050215800101AB ศป.บ.สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชัน่ 

15 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   
10050216400301B ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

3 
10050216400501B วท.บ.สถาปตัยกรรม 
10050216400502B วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์
10050216400701B วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
10050216900401B การผังเมืองบัณฑิต 

16 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
10050217112501A วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสขุภาพเชิงนวัตกรรม 

3 10050217112701A วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
10050217112702A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
10050417112701A วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 

2 10050417112702A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 
10050417112703A วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 

17 
 คณะเภสัชศาสตร์  

10050218130101A เภสัชศาสตรบณัฑิต 1 

18 
 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

10050219903601A ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู ้ 2 

19 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร  
10050222210001E วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธรุกิจและโซ่อุปทาน (หลักสตูรนานาชาติ) 

8 10050222300001E 
วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสตูรนานาชาติ) 

10050222300002E วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ที่ รหัส คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

20 

 วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร)์  

10050123904001B 
ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(โครงการพิเศษ) 

3 
10050123220101B วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 
10050123610301E ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

21 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  

10050124903601B 
ศศ.บ.สาขาวิชาปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
(ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 

3 

10050424903601A 
ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศกึษาที่ มธ. ศูนย์ล าปาง) 
Thammasat Frontier  Curriculum 

1 

22 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   

10050230903601B ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสงัคม (โครงการพิเศษ) 3 
รวม 90 

หมายเหตุ    
 1. ศึกษารายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ reg.tu.ac.th 
 2. คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดเท่านั้น 
 3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่
ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของสาขานั้น 
3. คุณสมบัติทั่วไป 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังนี้   
  3.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  3.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  3.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
4.  คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ 

(1) ต้องเป็นผู้ที่ท ากิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้  
ก)    ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน โดยต้องมีการท ากิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ต้องมีเอกสารหนังสือ

รับรองจากโรงเรียนรับรองการท ากิจกรรมจริง 
ข)    ท ากิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน โดยต้องมีการท ากิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ต้องมีเอกสารรับรอง

จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรองแทน 
(2) ระดับการศึกษาและผลการเรียน  

ก)     เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

ข) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้ งแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

ค) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันตา่งประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนน
มาตรฐานสากล เช่น  A-Level, IB, NCEA หรือวุฒิ  GED  (โดยศึกษาการเทียบวุฒิ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564) 
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5. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มีผลการทดสอบ A-Level โดยใช้ 3 วิชาดังนี้ 
- รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา   ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน โดยก าหนดค่าน้ าหนัก 10 เปอร์เซ็นต์ 
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน โดยก าหนดค่าน้ าหนัก 40 เปอร์เซ็นต์ 
- รหัส 61 วิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากวา่ 30 คะแนน 
โดยก าหนดค่าน้ าหนัก 50 เปอร์เซ็นต์ 
หมายเหตุ ต้องได้คะแนนหลังคูณค่าน้ าหนัก รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 คณะรัฐศาสตร์ 
มีผลการทดสอบ A-Level โดยใช้ 2 วิชาดงันี ้
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
- รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
มีการพิจารณาเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 
(1)  ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
(2)  ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
(3)  ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวชิาความถนัดทั่วไป TGAT ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
(4)  ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 

 คณะศลิปศาสตร์ 
มีผลการทดสอบ A-Level โดยใช้ 3 วิชาดงันี ้
- รหัส 81 วิชาภาษาไทย      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
- รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
มีการพิจารณาเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(1) มีผลการทดสอบ A-Level โดยใช้ 3 วิชาดังนี้ 
- รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
- รหัส 64 วิชาฟิสิกส์     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
- รหัส 65 วิชาเคมี     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
มีการพิจารณาเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
(2) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี 
(3) ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี 

 คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) 
(1) ผู้สมัครต้องเคยท ากิจกรรมจิตอาสาดา้นสมุนไพร หรือการดูแลคนไข้ในชุมชนดว้ยสมนุไพร หรือ 
(2) ผู้สมัครต้องเป็นลูกหลานหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านท่านนัน้มีการ

ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจริง 
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 คณะสหเวชศาสตร์ 
           ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   

(1) ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test 
ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนว
ทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยน าผลการตรวจหรือใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร  

(2) ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
(1) ผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง) สาขาวิชาการสร้างเสริม สุขภาพ 

เชิงนวัตกรรม (ศูนย์รังสิต) และสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศูนย์ล าปาง) เป็นผู้ ไม่มี โรคติดต่อร้ายแรง 
หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

(2) ผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง) 
        2.1) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

2.2) ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบ สัมภาษณ์ 
และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 

     2.2.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
    2.2.2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ 

        - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  
        - สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  

         2.2.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
(3) ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ 
(1) ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
(2) ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(1) ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ และวิชาเอกออกแบบแฟชั่น “จะต้อง

ไม่มีอาการตาบอดสีโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์” 

(2) ผู้สมัครจะต้องมีผลงานทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 

(1) ไม่ตาบอดสีโดยต้องมีผลการตรวจจากจักษุแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ (มาประกอบการสมัคร) 
(2) ไม่ตาบอดสนิททั้งสองข้าง 
(3) ไม่มีความพิการเป็นอุปสรรคต่อการใช้มือ ทั้งสองข้าง 
(4) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว      
 โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
 รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  
(5)  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค        
 หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม        
 ดังต่อไปนี้ 
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 5.1)  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) 
โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders ) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ 
Borderline Personality Disorders รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
5.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม 
5.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (โดยต้องมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ ประกอบการสมัคร) 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 
(1) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี 

 (2) กรณีผู้สมัครมีอาการตาบอดสี สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิศวกรรมเคมี 
(3) ส าหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มที่ 1*) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  

เทียบเท่า มีจ านวนหน่วยกิตในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า  
(4) ส าหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล  (กลุ่มที่  2**) และสาขาการจัดการ 

(กลุ่มที่ 3***) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีจ านวนหน่วยกิตในวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 

 วิทยาลัยนวัตกรรม (สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ)) 
  ผู้สมัครในสาขาวิชานี้ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้อง 
  ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนนดังนี้ 
   - TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
   - TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ผลคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ ากวา่ 6.0 หรือ 
   - TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 

หมายเหตุ   
*สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มที่ 1) ได้แก ่
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
**สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล (กลุ่มที่ 2) ได้แก ่
1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 
***สาขาการจัดการ (กลุ่มที่ 3) 
1. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน 
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6. เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลคะแนนผลการทดสอบวิชา TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย – ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  - SD)  
2. ผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-Level ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยให้เลือกยื่นวิชาใดวิชาหนึ่งในจ านวน 16 วิชา ดังนี้ 

1) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  2) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)  3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4) ฟิสิกส์ 
5) เคมี  6) ชีววิทยา  7) สังคมศึกษา  8) ภาษาไทย  9) ภาษาอังกฤษ  10) ภาษาฝรั่งเศส  11) ภาษาเยอรมัน 
12) ภาษาญี่ปุ่น  13) ภาษาเกาหลี  14) ภาษาจีน  15) ภาษาบาลี  16) ภาษาสเปน 
ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมในหนึ่งวิชาที่เลือกยื่นสมัครไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT/A-Level) ของผู้สมัคร 

จาก ทปอ. โดยตรงเพื่อน ามาประมวณผลการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนดังกล่าวข้างต้นมายังมหาวิทยาลัยอีก 
 ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT/A-Level) ประจ าปีการศึกษา 2566 ที่จัดสอบโดยที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com 

3. เข้าค่ายเพื่อท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาส่วนทัศนคติด้านพลเมืองจิตอาสา และสัมภาษณ์ 
 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ 
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก 
ให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

7. เงื่อนไขการสมัคร     
1)  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศจะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัคร    
ในโครงการ ต่อไปดังนี้    

 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 
 โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้   
 โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.) 
 โครงการโควตาพืน้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง  
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

 2) ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชา  เท่านั้น   
 3) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของ
โครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
 4) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์  
เข้าศึกษา 
8. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร   
 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University 
Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ที่ www.mytcas.com 
 

http://www.mytcas.com/
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 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมาย 
ขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
9. การรับสมัคร   

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะ
ของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ให้ด าเนินการตามระบบ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
 1) การรับสมัครวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.tuadmissions.in.th 

 เปิดระบบรบัสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.   
 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.  

2) วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2566 ช าระเงินผ่านระบบ Smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร ในวันเวลาที่ก าหนด หากช าระเงินพ้นวันที่ก าหนดจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 3) วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง) โดยยื่นค าร้องออนไลน์ 
ที่ www.tuadmissions.in.th    

*** ตรวจสอบจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th *** 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียด 

เพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัคร  

เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรบัสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ”  

และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไข

ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 
(2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 

Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่ก าหนดโดยช าระ 
ค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงิน  
ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการ
กรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 

(3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออกหลักฐาน
การช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)   
 



10 

หมายเหตุ : 
 1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการ
สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัด
สถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน 
ที่  www.tuadmissions.in.th ในกรณี สถานะการสมั ครไม่ ถู กต้ อง ผู้ สมั ครสามารถทั กท้ วงและยื่ นค าร้องออนไลน์ ได้  
ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน ระหว่าง 
วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์ 
  3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้องออนไลน์
ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์ 

10. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา 
  ค่าสมัคร คนละ  200 บาท   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 
11. หลักฐานและเอกสารการสมัครของโครงการ ฯ แบบฟอร์มท้ายประกาศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://sa.tu.ac.th 
 (1) กรอกใบสมคัร โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนด 
 (2) ประวัติการท ากิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองจิตอาสา ที่ท่านคิดว่าดีที่สุดและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ย้อนหลัง 
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 กิจกรรม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนด 
 (3) เลือกกิจกรรมตามข้อ (2) ที่ท่านคิดว่าดีที่สุดและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด (Best Practice) จ านวน 1 กิจกรรม 
โดยให้ท าค าบรรยายตามผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพร้อมจัดรูปแบบการน าเสนอเองภายใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  3.1 แรงบันดาลใจที่มาท ากิจกรรมจิตอาสานี้  
  3.2 เหตุผลที่เลือกท ากิจกรรมนี้ และบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรม  

3.3 ผลของกิจกรรมที่ท า มีผลกระทบ (impact) ต่อคน/สังคม/ประเทศ อย่างไร และได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้
โดยเรียบเรียงไม่ เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมให้มีการลงชื่ อและข้อความรับรองของผู้ สมัคร 
และผู้ดูแลกิจกรรม หรืออาจารย์ประจ าชั้นด้วย 

 (4) หนังสือรับรองการท ากิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนด 
 (5) รูปภาพที่แสดงถึงการท ากิจกรรมที่เคยด าเนินการในข้อที่ (2) จ านวน 6 รูป ขนาด 4×6 นิ้ว โดยจะติดภาพหรือ 
น าภาพใส่ลงในแบบฟอร์มแล้วพิมพ์ออกมากไ็ด้ พร้อมระบุชื่อกิจกรรมใต้ภาพ ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนด 
 (6) ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.1) 
 (7) แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร 
 (8) เอกสารตั้งแต่ข้อ (1) – (7) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบเอกสารประกอบการสมัครตั้งแต่ข้อที่ 1 – 7 โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ 
ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร (ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้เพียง 1 ครั้งต่อการสมัครไม่สามารถเพิ่มเอกสาร 
หรือลดเอกสารได้หลังจากการยืนยันการสมัครแล้ว) ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  
 หมายเหตุ  หากปรากฏภายหลังว่ามีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
และอาจด าเนินการตามกฎหมายกับผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรก่อนการช าระเงิน  
ในกรณีที่ช าระเงินซ้ าหรือน าใบที่ยกเลิกการสมัครไปช าระเงนิ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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12. กระบวนการคัดเลือก 
(1) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการท ากิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสา การท าประโยชน์ต่อ

สว่นรวม การน าเสนอมุมมอง เพื่อเข้าค่าย และท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาต่อไป 
(2) การคัดเลือกในค่ายฯ จะพิจารณาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม / ชุมชน 
(3) มหาวิทยาลัยจะน าผลคะแนนผลการทดสอบวิชา TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย – ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (  - SD) และผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-Level ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยให้เลือกยื่นวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ในจ านวน 16 วิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 30 คะแนน และมีผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-Level ประจ าปีการศึกษา 
2566 โดยมีวิชาตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของคณะที่รับสมัคร 

** การพิจารณาและการตดัสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ** 

13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาส่วนทัศนคติด้านพลเมืองจิตอาสา และสัมภาษณ์ 
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าค่ายท ากิจกรรม วันที่  10 เมษายน 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 
www.tuadmissions.tu.ac.th หรือเว็บไซต์ https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/ 

14. การเข้าคา่ยเพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสาส่วนทัศนคติด้านพลเมืองจิตอาสา และสัมภาษณ์    
 ทดสอบกระบวนการแบบกลุ่ม และสัมภาษณ์ วันที่ 22 - 23 เมษายน 2566 

15. ก าหนดการคัดเลือกของโครงการ ปรากฎตามปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

16. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด 
“ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้
อีกเพียง 2 คร้ังเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้ง ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 คร้ัง) โดยระบบ
จะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่า
ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เ ข้าศึกษา 
ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

17.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  17.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
   (2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

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

         ปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  17.2 รายละเอียดการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึ กษา โทรศัพท์ 025644440-79   
ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 
 
 

http://www.tuadmissions.tu.ac.th/
https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/
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18. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

       ประกาศ   ณ   วันที่          ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ) 
        ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

23

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


 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 
ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี สถานที ่

ผู้สมัครลงทะเบียนใชง้านระบบ TCAS66  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป student.mytcas.com 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน ์
ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
 

วันที่ 1-16 มีนาคม 2566 
 เปิดระบบรบัสมัครวันแรก เวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบรับสมัครวันสดุท้าย เวลา 23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  
 

ช าระเงินค่าสมัคร Smart Bill Payment หรือ
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ 1-17 มีนาคม 2566  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ  

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัคร 
(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกตอ้ง) 

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

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 
ท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา และสัมภาษณ ์

วันที่ 10 เมษายน 2566 
 

ทางอินเตอร์เน็ต                 
ที่ www.tuadmissions.tu.ac.th และ  
https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/ 

การจัดกระบวนการเข้าค่าย 
ท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา และสัมภาษณ์ 

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2566 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

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

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ 
ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. 

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง www.reg.tu.ac.th  

เปิดภาคการศึกษา  เดือนสิงหาคม 2566 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.tu.ac.th/
https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/


 

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร 
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 

 1. ใบสมัคร ของศูนย์อาสาสมัครฯ ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 2. ประวัติการท ากิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองจิตอาสา ที่ท่านคิดว่าดีที่สุดและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 กิจกรรม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ หรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 3. เลือกกิจกรรมตามข้อ (2) ที่ท่านคิดว่าดีที่สุดและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด (Best Practice) จ านวน 1 กิจกรรม 
โดยให้ท าค าบรรยายตามผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพร้อมจัดรูปแบบการน าเสนอเองภายใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1 แรงบันดาลใจที่มาท ากิจกรรมจิตอาสานี้  
  3.2 เหตุผลที่เลือกท ากิจกรรมนี้ และบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรม  

3.3 ผลของกิจกรรมที่ท า มีผลกระทบ (impact) ต่อคน/สังคม/ประเทศ อย่างไร และได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้
โดยเรียบเรียงไม่ เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมให้มีการลงชื่ อและข้อความรับรองของผู้ สมัคร 
และผู้ดูแลกิจกรรม หรืออาจารย์ประจ าชั้นด้วย 

4. หนังสือรับรองการท ากิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 5. รูปภาพที่แสดงถึงการท ากิจกรรมที่ เคยด าเนินการในข้อที่  (2) จ านวน 6 รูป ขนาด 4×6 นิ้ว โดยจะติดภาพหรือ 
น าภาพใส่ลงในแบบฟอร์มแล้วพิมพ์ออกมาก็ได้ พร้อมระบุชื่อกิจกรรมใต้ภาพ ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ หรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 6. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.1) 
 7. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ หรือดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม 
 8. เอกสารตั้งแต่ข้อ (1) – (7) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบเอกสารประกอบการสมัครตั้งแต่ข้อที่ 1 – 7 โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ 
ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัคร (ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้เพียง 1 ครั้งต่อการสมัครไม่สามารถเพิ่มเอกสาร 
หรือลดเอกสารได้หลังจากการยืนยันการสมัครแล้ว) ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่โครงการก าหนดท้ายประกาศ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี่เว็บไซต์ http://sa.tu.ac.th 

หรือเพจ https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1280 หรือ1492  
อีเมล : registertuvc@gmail.com 

หรือเพจ https://volunteer.sa.tu.ac.th/th/ 

http://sa.tu.ac.th/


 

แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร 
 
โปรดเรียงเอกสารตามล าดับต่อไปนี้  

ส าหรับผู้สมัคร
ตรวจสอบ 

() 

รายละเอียด ส าหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

() 
 

1. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร ตามแบบฟอร์มท่ีโครงการก าหนด 
 

 2. ใบสมัครโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 
    ตามแบบฟอร์มท่ีโครงการก าหนด 

 

 3. บรรยายการท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองจิตอาสา ย้อนหลัง 
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 กิจกรรม ตามแบบฟอร์มท่ี
โครงการก าหนด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 

 

 
4. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมฯ จ านวน 1 กิจกรรม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 

 

 
5. หนังสือรับรองการท ากิจกรรมฯ ตามแบบฟอร์มท่ีโครงการก าหนด 

 

 6. รูปภาพท่ีแสดงถึงการท ากิจกรรมฯ จ านวน 6 รูป ขนาด 4 x 6 นิ้ว 
    ตามแบบฟอร์มท่ีโครงการก าหนด 

 

 
7. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.1)  

 

 
หมายเหตุ : เอกสารรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 
 
 
      ลงช่ือ     ผู้สมัคร 
      วันที่      
 
 
 
      ลงช่ือ     เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
      วันที่      
   
 
 
 
 
 



 

 
 

ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 
ใบสมัคร 

โครงการรับนักเรียนพลเมอืงจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 2 โควตา (Quota) 

 
วันที่      เดือน                   พ.ศ.            .. 

 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครภาษาไทย............................................................ ............................................................................ 

ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครภาษาอังกฤษ.................................................................................................. ..................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน..............................................................  เกิดวันที่...............เดือน........................พ.ศ..................... 

หมายโทรศัพท์............................................................................ 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา.......................................................................... 

โรงเรียน..................................................... .......................  อ าเภอ.................................  จังหวัด........................................  

2. ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้) เลขที่...................  หมูท่ี่..............  ถนน...........................  ต าบล.............................. 

อ าเภอ...............................  จงัหวัด.......................................  รหัสไปรษณีย์......................  โทรศัพท์................................. 

อีเมลใช้งานปัจจุบัน........................................................... ....................................................................................................  

3. ชื่อบิดา.....................................................................................  อายุ.................ปี  หมายโทรศัพท์.................................. 

4. ชื่อมารดา...................................................... ...........................  อายุ.................ปี  หมายโทรศัพท์.................................. 

5. มีความประสงค์เลือกคณะ...........................................................  สาขาวิชา................................. ................................... 

 

 

 

       ลงช่ือ     ผู้สมัคร 

              (     ) 

 



ประวัติการท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสา 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาท ากิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
บทบาทหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ 

สิ่งที่ได้รับ/ได้เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการท ากจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อมูลอันเปน็เท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแกก่ารรับสมัครเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
               
                     
          
  ลงชื่อ     ผู้สมัคร       ลงชื่อ     ผู้รับรอง 
       (                 )             (      ) 
                     หัวหน้าองค์กร/ผู้อ านวยการ/ครูประจ าชั้น 
              ต าแหน่ง     



หนังสือรับรองการด าเนินกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา 
-------------------------------------------------------- 

 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง)        ต าแหน่ง                               
หน่วยงาน                  โทรศัพท์          
ขอรับรองว่า           ได้มีการด าเนินกิจกรรมพลเมืองจิตอาสาร่วมกับทางหน่วยงานจริง 
  
 ผลการด าเนินงานและพฤติกรรมดีเด่นอันเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกระบวนการพลเมืองจิตอาสาของผู้ขอการรับรอง  
               
               
               
               
               
               
                                                                     
 
 ความคิดเห็นสนับสนุนที่มีต่อผู้ขอการรับรอง         
               
               
               
               
               
               
                
 
 
       ลงชื่อ      ผู้รับรอง 
             (      ) 
       ต าแหน่ง       
               

        (กรุณาประทับตราของหน่วยงานบริเวณนี้) 
 
 
 
หมายเหตุ :   

1)  ผู้รับรอง คือ ผู้อ านวยการ / หัวหน้าองค์กร หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
2)  กรณีหน่วยงานไม่มีตราประทับ ให้แนบบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองมา
แทน พร้อมระบุ ข้อความก ากับ “ใช้ในการรับรองการด าเนินกิจกรรมพลเมืองจิตอาสาของ                 เท่านั้น”



รูปภาพที่แสดงถึงการท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาที่เคยด าเนินการในข้อที่ (2) ของหลักฐานและเอกสารการสมัครของโครงการ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                            
 

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 
 



 

รูปภาพที่แสดงถึงการท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาที่เคยด าเนินการในข้อที่ (2) ของหลักฐานและเอกสารการสมัครของโครงการ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                            
 

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 
 



 

รูปภาพที่แสดงถึงการท ากิจกรรมพลเมืองจิตอาสาที่เคยด าเนินการในข้อที่ (2) ของหลักฐานและเอกสารการสมัครของโครงการ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                            
 

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 

ชื่อกิจกรรม            
 


