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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                     
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ       

คณะแพทยศาสตร ์ประจ าปกีารศกึษา 2566 
  รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) (เพิม่เตมิ) 

....................................................................................................... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงว ันที ่  29 กันยายน 2565 เร ื ่อง การรับสมัครคัดเล ือกบุคคลเข้าศ ึกษา                      
ในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที ่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ          
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566                    
รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)  (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้  
1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ในการก าหนดสถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
2. รหสัคณะ/หลกัสตูรที่เปดิรบัสมคัร และจ านวนรบั ดงันี้ 

รหสัสาขา คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จ านวนรบั 
 คณะแพทยศาสตร ์  
10050211100101A แพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรปกติ) 10 

   
 

หมายเหตุ : หลังจากส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แล้วจึงจะสามารถโอนหน่วยกิตใน            
ระดับปริญญาโทที่ศึกษาผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศึกษารายวิชาให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต จึงจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทางการแพทย์
และสุขภาพ 

3. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                                         
5.   ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 

 ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University 
Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)         
ที่ www.mytcas.com 
 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือ         
การส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง    
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6. การรับสมัคร   

 เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS66 ส าหรับผูส้มัครของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะ
ของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วให้ด าเนินการตาม       
ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
           สมัครผา่นระบบรบัสมคัรออนไลน ์ในวันที่  14 – 29  ธันวาคม 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th    

         เปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 14  ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น. 
         ปิดระบบรับสมัคร   วันที่ 29  ธันวาคม 2565  เวลา 23.59 น. 
ช าระเงนิคา่สมคัร ในวันที่ 14 – 30  ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ตามเวลาท าการของธนาคาร 
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ ในวันที่ 14  ธันวาคม 2565 – 4  มกราคม  2566  ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง  

           ขั้นตอนการรับสมัคร 
           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
           ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง) 
           ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
           ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็น
เพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 
           ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
           ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก สมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” 
และอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
           ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 
            (4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร  
            (4.2) ผู ้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร       
ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ก าหนด   
โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนิน         
การช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ก าหนดจะถือ
ว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอรเน็ต เป็นโมฆะ 
             (4.3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู ้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                
จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน          
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์             
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)            
            หมายเหตุ :  
   1. กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด  ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูล       
การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือ
จัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและ
ไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว 
      2. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 2 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระ
เงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ www.tuadmissions.in.th 



3 

             ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์ที่ www.tuadmissions.in.th      
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือหลักฐานการช าระเงิน ส่งมาภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 
วันที่ 4 มกราคม 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
             3. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้องออนไลน์        
ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ ่มเติมได้ที่                  
02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือ เพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์ @Admissions.TU  
            มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ เฉพาะกรณคีวามคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบการรับสมัคร
สอบคัดเลือก โดยไม่รับพิจารณากรณีความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท าของผู้สมัครหรือผู้กระท าการแทนผู้สมัคร  
 

7. อตัราคา่ธรรมเนยีมในการสมคัร   
7.1 ค่าสมัคร ขั้นตอนที่ 1 จ านวน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) การช าระเงินค่าสมัคร 

ภายในวันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
7.2 ค่าธรรมเนียมในการประเมินขั้นตอนที่ 2 การทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิต และ

สอบสัมภาษณ์ MMI จ านวน 1,500 บาท (ช าระเงิน ณ วันที่ทดสอบบุคลิกภาพ) 
 

8. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการสมัภาษณแ์ละตรวจรา่งกาย 
            8.1 การตัดสินได้ หรือตก เป็นเกณฑ์ภายในของคณะแพทยศาสตร์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดขึ้นเพื่อใช้กับผู้สมัครทุกราย          
โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
             8.2 หากมีผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นจ านวนน้อยกว่าที่ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
สงวนสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมภายหลังหรือไม่ก็ได้ 

  8.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2566        
ท ี ่ งานบริการการศึกษา ช ั ้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศ ูนย์ร ังส ิต / www.med.tu.ac.th และ                     
ที่ www. tuadmissions.in.th และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ ตรวจสุขภาพจิต 
และ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ตามสถานที่และเวลาที่ก าหนด ดังรายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครฯ  

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ทุกคน ต้องไปรายงานตัวและส่งเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่     
ที่ก าหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

9. การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก  
คณะกรรมการคดัเลอืกฯ จะพิจารณาผูม้สีทิธิเ์ขา้ศึกษาจากผลการประเมนิทัง้ขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่2 ประกอบกนั 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายชื ่อผู้ ผ่านการคัดเลือก หลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์              
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / 
www.med.tu.ac.th และที่ www tuadmissions.in.th  ผู้ที่สอบได้จะต้องแสดงความจ านงเข้าศึกษา ท าสัญญาฯ พร้อมช าระ
ค่าลงทะเบียนศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ก าหนด ผู้ไม่มาแสดงความจ านงถือว่าสละสิทธิ์   
  

กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการประเมนิทัง้ 2 ขัน้ตอน และการพจิารณาตดัสนิผล ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกฯ 
เปน็ผูว้นิจิฉยัชีช้าด ผลการตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลอืกฯ ถือวา่เปน็อนัสิน้สดุ 
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10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ. วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 ขั ้นตอนการยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั ้นตอนของสมาคมที ่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS 
ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถ  
ท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” 
ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” 
ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ 
การคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 
11. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

11.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต ้องมีค ุณสมบัติท ั ่วไปและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามข้อบังค ับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว ่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
(3) การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว ่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561         
 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู ้ม ีส ิทธิ ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
11.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด  
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถต ิดต ่อสอบถามได ้ท ี ่  งานร ับเข ้าและทะเบ ียนประว ัต ิน ักศ ึกษา ส  าน ักงานทะเบ ียนนักศึกษา 
โทรศัพท์ 02-564-4440-79  ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
            ดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th  หรือที่ www.med.tu.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

11

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


5 

 
ปฏทินิการรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  

หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์ประจ าปกีารศึกษา 2566 
รอบที ่1.2 แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio 2) (เพิม่เตมิ)  

ก าหนดการ วนั  เดือน  ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

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

รบัสมคัรผา่นระบบออนไลนเ์ทา่นัน้  
 

วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565 
 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 
 ปิดระบบรบัสมัครเวลา  23.59 น. 

 ที่ www.tuadmissions.in.th 
 

ช าระเงนิคา่สมคัร 
ผ่านระบบ Smart Bill Payment  

วันที่ 14 - 30 ธันวาคม 2565 
  (ปิดช าระเงินตามเวลาท าการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ทกัทว้งสถานะการสมคัร  
(กรณสีถานะและขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง) 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 www.tuadmissions.in.th 
ระบบค าร้องออนไลน ์

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รบั            
การประเมนิขัน้ตอนที ่2 

วันที่ 25 มกราคม 2566 - www.med.tu.ac.th 
- www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์  
*ทุกคนต้องมารายงานตัวตามเวลา           
ที่ก าหนดเท่านั้น* 

วันที่ 30 มกราคม 2566 
 
 

วัน/สถานทีส่อบสัมภาษณ์จะแจง้ 
ให้ทราบ พร้อมการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
 

- student.mytcas.com หรือ 
- www.tuadmissions.in.th 
- www.med.tu.ac.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาผา่นระบบกลางของ 
ทปอ. 

วันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ 2566 
 

student.mytcas.com 
 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา) 
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
 

www.tuadmissions.in.th 

แจง้ความจ านงเขา้ศกึษาและ ท าสญัญา
การเปน็นกัศกึษาแพทยฯ์ 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั 
 

แจ้งให้ทราบในภายหลงั 
 

ปฐมนเิทศ (คณะแพทยศาสตร)์ แจ้งให้ทราบในภายหลงั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต 

ขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่และช าระคา่จด
ทะเบยีนศกึษาฯ ภาค 1/2566 

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

เปดิภาคการศกึษา ปกีารศึกษา 2566 เดือนสิงหาคม 2566 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต 

 

*หมายเหตุ   1.  ผู้ไม่เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ให้ครบถ้วนทุกวิธีการประเมิน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก าหนดไว้        
ถือว่าสละสิทธิ์ 
                 2.  ประกาศรายละเอียดที ่ต ้องปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             
จะแจ้งให้ทราบภายหลังใน www.med.tu.ac.th  และ www.reg.tu.ac.th 

http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.med.tu.ac.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.tuadmissions.in.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/


 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่1.2 (Portfolio 2) 

คณะแพทยศาสตร ์

รหสัสาขา 10050211100101A แพทยศาสตรบณัฑติ  จ านวนรบั  10   คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร   
            1. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา 

        เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       ปวช. 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6                               กศน. 
        เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนว่ยกติกลุม่สาระขัน้ต า่ ตลอดหลกัสตูร   วทิยาศาสตร์  22  หน่วยกิต (คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวชิา ไม่ต า่กว่า 3.50)       
                                                                   คณิตศาสตร ์ 12  หน่วยกิต (คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวชิา ไม่ต า่กว่า 3.50)      
                                                                   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  9  หนว่ยกิต     ไม่ก าหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัทีส่มคัร ขัน้ต า่         2.50      2.75      3.00      ไม่ก าหนด  

4. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษา 
ผู ้มีสิทธิ ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ได้แก่ คุณสมบัติทั ่วไป คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต และคุณสมบัติอ่ืนในการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      4.1 คณุสมบตัทิัว่ไป  

  ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด
ได้ที่ https://www.reg.tu.ac.th/ (หัวข้อ: ระเบียบข้อบังคับ)   

4.2 เกณฑค์ณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ๆ 

 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
      ด้วยกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะของผู ้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมโดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (2) ไม่ก่อให้เกิดอันตราย         
ต่อผู้ศึกษาแพทย์เอง และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้  

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถ   
ท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา          
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั ้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู ้อื ่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)             
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline 
personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ      
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ การประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ          

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


 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่1.2 (Portfolio 2) 

2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และ
ความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน 
(sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู ้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา      
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

2.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา         
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมคณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจ 
เพิ่มเติมได้ คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะแพทยศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้ว ปรากฏว่าผลการตรวจผิดปกติในกรณีของการเห็นภาพ การได้ยิน และ จิตเวชให้ผู้สมัคร
มาตรวจซ ้าเพื่อยืนยันโดยคณะกรรมการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ  
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566  
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ      

เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย  
3. มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคแรกของ        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา และต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 - ม.6 
ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   

4. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต า่ ตลอดหลักสูตร 
4.1 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต (คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาไม่ต า่กว่า 3.50) 
4.2 กลุ่มสาระวิชาคณติศาสตร์ 12 หน่วยกิต (คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาไม่ต า่กว่า 3.50) 
4.3 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 9 หน่วยกติ (คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวชิาไม่ต า่กว่า 3.50) 
4.4 มีผลการศึกษาที ่ม ีคะแนนสะสมเฉลี ่ยต ั ้งแต่ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  4  – ภาคแรกของชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     

รวม  5  ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
5. ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเปน็ผู้รับรองความประพฤติ 
6. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วโดยต้องสามารถ

ท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล กับมหาวิทยาลัย 
7. เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เกณฑก์ารคดัเลอืก   
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interviews ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ก าหนด 
3. ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย 
4. การพิจารณาและการตัดสนิผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

เกณฑค์ะแนนและคา่น า้หนกั/คะแนนขัน้ต า่แตล่ะวชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก                  
1. คะแนน Portfolio 30% (ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 10% ; TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP 20%)   
2. คะแนน BMAT 20% 
3. คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป 20% 
4. คะแนนสัมภาษณ์ 30% 

  



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบที ่1.2 (Portfolio 2) 

Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รายละเอยีดดงันี้ 
หน้า 1    ประวัตสิ่วนตัว 
หน้า 2     ประวัติการศึกษา 
หน้า 3     เหตุผลการเลือกคณะ/มหาวิทยาลัย 
หน้า 4     ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 
หน้า 5     ผลการทดสอบ BMAT 
หน้า 6     ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP)  
หน้า 7-8    เกียรติบัตรผลงาน 
หน้า 9-10    กิจกรรมต่าง ๆ 

                ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก
หน้า-หลัง และไม่ต้องมีค าน า-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
 วันที่ 25 มกราคม 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th   
สอบสมัภาษณ ์  วนัที่ 30 มกราคม 2566 
       การรายงานตัว  เวลา 08.00 น.   สถานที่  วนั/สถานทีส่อบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบสัมภาษณ ์
หมายเหต ุ: กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกและประเมนิตามขัน้ตอนทัง้ 2 ขัน้ตอน ให้คณะกรรมการคดัเลอืกฯ เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าด 
ผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
            ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS        วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่  student.mytcas.com 
ประกาศรายชือ่ผูย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา  
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566                ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.tuadmissions.in.th     
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศพัท์ 0-2926-9675    เว็บไซต์ www.med.tu.ac.th 
            อีเมล meded_ tu@hotmail.com Facebook : งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.    

 

 




