ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบตั ิ
-------------------------------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรให้ มี ก ารรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / ท่าพระจันทร์ โดยเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับคณะที่ไม่ได้ระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาหนดกาหนดจัดการเรียน
การสอนที่ศูนย์รังสิตทั้งหมด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คณะและจานวนที่รับเข้าศึกษา ดังนี้
รหัส
คณะ / สาขาวิชา
00501012622 คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
00502012622 - บัญชีบัณฑิต
00502022622 - บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์
00503012622 - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
00503022622 - สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
00503032622 - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
00504012622 คณะเศรษฐศาสตร์
00505012622 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
00506022622 คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาจิตวิทยา
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์

คะแนน
วิชาการ

จานวน
รับเข้าศึกษา
13
3
3
4

GAT
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
(ปีปัจจุบัน)

3
6
9

-2รหัส

00507012622
00508012622
00509012622
00509032622
00509042622
00509052622
00509082622
00509092622
00509102622
00509112622
00509122622
00509142622
00509152622
00509162622
00509172622
00509182622
00510012622
00510022622
00510032622
00510042622
00510052622
00510062622
00512032622
00512042622

คณะ / สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษารัสเซีย
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์**
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสหเวชศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย**
- สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)

คะแนน
วิชาการ

GAT
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
(ปีปัจจุบัน)

จานวน
รับเข้าศึกษา

3
3
7

3

9

-3รหัส

คณะ / สาขาวิชา

คะแนน
วิชาการ

00512052622 - สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
00514012622 คณะพยาบาลศาสตร์**
คณะศิลปกรรมศาสตร์
00515012622 - สาขาวิชาการละคอน
00515022622 - สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ
00515032622 - สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
00516012622 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)
00516022622 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ)
GAT
00516032622 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ)
ไม่น้อยกว่า
00516042622 - สาขาวิชาการผังเมือง (โครงการพิเศษ)
ร้อยละ 25
00516052622 - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)
(ปีปัจจุบัน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์**
00517012622 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
00517022622 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
00517032622 - สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
00519012622 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
00523011622 - สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
00523031622 - สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
รวม

จานวน
รับเข้าศึกษา
1
1

1

2

1
2

74

หมายเหตุ 1. คณะ/สาขา ที่มีเครื่องหมาย (**) สมัครได้เฉพาะผู้ศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. ผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ทั้งวิชาเอกสิ่งทอและวิชาเอกแฟชั่น
ต้องไม่มีอาการตาบอดสี โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิส์ มัคร
(1) เป็นผู้ทยี่ ึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(3) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา
(4) เป็นผู้มีความประพฤติไม่เสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือผิดศีลธรรมอันดี
(5) เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ยและ รั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นอย่ า ง
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
(6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบคัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-4นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
4. คุณสมบัติเฉพาะ
(1) ด้านการศึกษา
1.1 เป็ น ผู้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม GPAX ตั้ ง แต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
1.2 เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม GPAX ตั้ งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
1.3 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนน
มาตรฐานสากล เช่น IGCSE “O”, AS หรือ A Level, IB, NCEA หรือวุฒิ GED (โดยศึกษาการเทียบวุฒิตามประกาศของที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562)
1.4 มีคะแนนเฉลี่ย GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ 75 คะแนน
(2) มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬา โดยพิจารณาผลงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้
1. เป็นตัวแทนทีมชาติ แข่งขันในกีฬาโอลิมปิค เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์อาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬา
หรือ เป็นนักเรียนอาเซียนตัวแทนประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมพลศึกษา
2. ได้รับรางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ในการแข่งขันกีฬ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬ าแห่งชาติ
(รอบประเทศ) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบประเทศ) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน กีฬาลีก
กีฬาที่สมาคมกีฬารับรอง
3. ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ (รอบคัดภาค) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดภาค) กีฬากรมพลศึกษา
4. มีสถิติเทียบเคียงอับดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ กีฬาว่ายน้า ยิงปืน
กรีฑา
5. อยู่ ในอั น ดั บ ที่ 1-16 ในการจั ด อั น ดั บ ของสมาคมกี ฬ า ได้ แ ก่ กี ฬ าแบดมิ น ตั น เทเบิ ล เทนนิ ส ลอนเทนนิ ส
(เฉพาะประเภทบุคคล)
6. อื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
(3) เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในชนิดกีฬา ดังนี้
1. กรีฑา
10. ฟุตบอล
19. คาราเต้-โด
28. ขี่ม้า
2. กอล์ฟ
11. ฟุตซอลชาย
20. เทควันโด
29. จักรยาน
3. เทเบิลเทนนิส
12. รักบี้ฟุตบอล
21. ยูโด
30. ปันจักสีลตั
4. เทนนิส
13. ซอฟท์บอล
22. ยูยิตสู
31. ปีนหน้าผา
5. แบดมินตัน
14. บาสเกตบอล
23. ฟันดาบ
32. ยิงธนู
6. ครอสเวิร์ด
15. เซปักตะกร้อ
24. กระโดดน้า
33. ยิงปืน
7. บริดจ์
16. วอลเลย์บอล/ วอลเลย์บอลชายหาด 25. โปโลน้า
34. เรือพาย
8. หมากกระดาน
17. มวยไทย/ มวยสากล
26. ระบาใต้น้า
35. ลีลาศ
9. เอแม็ท
18. เปตอง
27. ว่ายน้า
36. เอ็กซ์ตรีม
37. E-sport

-55. วิธีการคัดเลือก/ เกณฑ์การคัดเลือก (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
1) คะแนนทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย GAT ปีปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
ทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดูรายละเอียดการสมัครสอบและวัน เวลาสถานที่สอบ ได้ที่ www.niets.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร หรือพลาดการสมัครจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้
2) คะแนนความสามารถด้านกีฬา
2.1) ประวัติผลงานด้านกีฬา
2.2) ทดสอบความสามารถทางกีฬา
3) สอบสัมภาษณ์
6. เงื่อนไขการสมัคร
(1) ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ ในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาเท่านั้น กล่าวคือ
ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
- โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิคเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
- โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 คณะ หรือ 2 สาขา ดังนั้น ให้ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกของคณะ/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/ สาขาวิชาใดโดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
(3) ผู้สมัครมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเลือกสมัครในโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้ว
จะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการ
สละสิทธิ์จะต้องทาในระยะเวลาที่ทปอ.กาหนดไว้เท่านั้น หากทานอกเหนือจากระยะเวลาที่กาหนดจะถือเป็นโมฆะ และจะต้อง
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
(4) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ เข้า
ศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(5) การนาคะแนน GAT มาใช้ประกอบการพิจารณา
ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาที่ สทศ.กาหนด
ดูรายละเอียดการสมัครและวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่ http:// www.niets.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร หรือพลาดการสมัคร
จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ GAT มายังมหาวิทยาลัย

-67. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อ นการสมัค ร ผู้ ส มั ค รต้อ งศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องโครงการรับ นั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วามสามารถดี เด่ น ทาง
การกีฬาอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบ TCAS 62 สาหรับผู้สมัคร
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้สมัครแต่ละคนมี 1 สิทธิ์ ในการเข้าศึกษา แต่สามารถสละสิทธิ์ ที่ยืนยันไปแล้วเพื่อสมัครคัดเลือกและ
ยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปอีกได้ 1 ครั้ง (ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้สูงสุด 2 ครั้งเท่านั้น) โดยต้องสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาไปแล้วในระบบ ก่อนทาการคัดเลือกในรอบถัดไปได้
2) ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดย Log in ด้วย username =
รหัสประจาตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้อีเมล์ในการยืนยันตัวตนสาหรับการตั้งรหัสผ่านครั้ง
แรก ทั้งนี้ สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตลอดเวลา กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ระบบจะสร้าง username จานวน 13 หลัก ให้ที่
mytcas.com
3) เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง
4) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้ องแจ้งเจ้าของ
ข้อมูลให้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด ได้แก่
 ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และคะแนน GPAX / คะแนนกลุ่มสาระวิชา ให้แจ้งโรงเรียน หรือวิทยาลัย
ต้นสังกัดติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
 คะแนน GAT ให้ติดต่อสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
5) ผู้ สมั ครที่ เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ย นต่ างประเทศ จานวน 1 ภาคเรีย น หรือ 1 ปี ก ารศึ กษา โดย
โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้สาเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียน
คานวณเมื่อสาเร็จการศึกษาชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่
ต่างประเทศ (Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ด้วย
6) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมเอกสาร
เพื่ อ เที ย บวุฒิ ต ามประกาศของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อ ง เกณฑ์ ก ารเที ยบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท่ ากั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
7) วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล์ และ เบอร์มือถือ (ผ่านระบบ One Time
Password, OTP) สาหรับ
 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล์ และ เบอร์มือถือ)
 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 การสละสิทธิใ์ นสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
8) ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการ
เรียบร้อยตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ระบบจะอีเมล์แจ้งผลการดาเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งที่มีการดาเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ยืนยันตัวตน
9) การสมัครในรอบที่ 2 ให้สมัครที่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับของโครงการนั้นๆ (รายละเอียดตามประกาศ
การรับสมัคร)
10) ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได้ภ ายในช่วงระยะเวลาการรับสมัครของ
แต่ละรอบ (จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันปิดรับสมัคร)

-78. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตามคู่มือระบบ TCAS 62 สาหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล
พื้ น ฐานของตนเองที่ ระบบได้ ม าจากฐานข้ อ มู ลของศู น ย์ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การคั ดเลื อ กเข้ าสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและได้
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ให้
ดาเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่
4 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
2) ชาระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 4 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาทาการของธนาคาร
3) ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้องโดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
4) ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร (รายละเอียดตามข้อ 9.) ทางไปรษณีย์ (EMS)
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการ
รับสมัคร เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัครเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบเลือก “โครงการรับสมัครผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา” จากนั้นเลือก
“ยืนยันสมัครสอบ”
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมั ครให้ ถูกต้อง หากพบว่ามี การกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ ผู้สมัค ร
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ หรือก่อน
นาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชาระเงิน
ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่กาหนด
โดยชาระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการ
ชาระเงินค่าสมัครผ่าน Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามวันที่กาหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูล
การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออก
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
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1) การเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตรที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิก
การสมัครดังกล่าวตามประกาศนี้ ผู้สมัครจะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และ
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร
คณะ/สาขา/หลักสูตร ในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่ได้มีการชาระเงินเป็นสาคัญ
2) กรณีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
3) ผู้ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ส มั ค รและสถานะการชาระเงิน ค่ าสมั ค รได้ ห ลั งจากชาระเงิน ค่ า สมั ค รแล้ ว
3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th
ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ โดย download
แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อ มแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
เอกสารการชาระเงิน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 ทาง E-mail : admissions_tu@reg.tu.ac.th หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1633 หรือ 1635-1639 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคาร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
4) หากผู้สมัครประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคาร้อง
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-564-4440-79 ต่อ 1633 หรือ 1635-1639
***ตรวจสอบจานวนผูส้ มัครได้ที่ www.reg.tu.ac.th ***
9. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ดังนี้
1) แบบฟอร์มประกอบการสมัครโครงการฯ (ช้างกีฬา 62/2) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2) สาเนาหลักฐานการชาระเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบนั จานวน 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6) สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลงานความสามารถทางด้านกีฬาตามที่กาหนด
จานวนไม่เกิน 8 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ ส่งหลักฐานเรียงลาดับตามข้อ 1-6 และเข้าเล่มเย็บข้างด้วยเทปผ้า ไม่ต้องทาปก
***ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร (ข้อ1-6) ทางไปรษณีย์ (EMS)
ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
(โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2)
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นับจากวันประทับตราไปรษณีย์
ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นาเอกสารฉบับจริง ที่ได้ส่งเป็นฉบับสาเนาตามข้างต้น แสดงต่อคณะกรรมการ
หากไม่จัดเตรียมมาให้ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา***

-9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5642922 , 02-5644440-59 ต่อ 1245
อีเมล์ tusportsandhealth@gmail.com
Facebook : THAMMASAT Sports
Line : http://line.me/R/ti/g/hNVQ7jnSyV

10. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครสอบคนละ
ค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา

200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)
300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)

หมายเหตุ สาหรับค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา จะชาระเมื่อมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.sa.tu.ac.th (หัวข้อ นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา)
12. การทดสอบความสามารถทางกีฬา
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 โดยทดสอบตามชนิดกีฬาที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร หากผู้เข้าทดสอบไม่มา
ทดสอบความสามารถทางกีฬาตามที่กาหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.sa.tu.ac.th (หัวข้อ นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา)
14. การสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยจะประกาศ
เวลาและสถานที่ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
15. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 24 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. mytcas.com หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.reg.tu.ac.th หรือ www.sa.tu.ac.th (หัวข้อ นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา)
16. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 24-25 เมษายน 2562 ที่ mytcas.com ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหาร
จั ด การและขั้ น ตอนของสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด โดยศึ ก ษารายละเอี ย ดได้ ที่
http://www.cupt.net
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ
TCAS หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่กาหนด (เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยัน
สิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบตั ิ
คุณสมบัติทางกีฬา ตามชนิดกีฬาที่กาหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ลาดับ
ชนิดกีฬา
รายการแข่งขันที่กาหนด
1.
กรีฑา
-เป็นนักกีฬาที่ได้รบั อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาสังกัด สพฐ.
(รอบระดับประเทศ) และ/หรือในการแข่งขันกีฬากรีฑาโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก ของสมาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทย หรือรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด
2.
กอล์ฟ
-เป็นนักกีฬาอาชีพ
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
หรือสมาคมกอล์ฟสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
หรือสมาคมกอล์ฟ
3.
ครอสเวิร์ด
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย
4.
เซปักตะกร้อ
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อรีโว้คพั กีฬาตะกร้อมหกรรมกีฬา
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “ไทคัพ”
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1-8 ในรายการชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ
ชิงแชมป์ถ้วยพระบรมโอรสาธิราชฯ,ชิงแชมป์ถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ซึ่งสมาคมตะกร้อกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด)
5.
เทเบิลเทนนิส
-เป็นนักกีฬาในอันดับที่ 1-10 ของระดับทั่วไปโดยการจัดอันดับของสมาคมเทเบิลเทนนิส
(พิจารณาเฉพาะ แห่งประเทศไทย
ประเภทบุคคล) -เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
6.
เทนนิส
-เป็นนักกีฬาในอันดับที่ 1-8 ในการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนอายุ 18 ปี
(พิจารณาเฉพาะ ของลอนเทนนิสสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทบุคคล -เป็นนักกีฬาในอันดับที่ 1-16 ในการจัดอันดับนักเทนนิสของระดับทั่วไป
ของลอนเทนนิสสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในของรายการที่จัดการแข่งขันโดย
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
7.
แบดมินตัน
-เป็นนักกีฬาในอันดับที่ 1-8 ของระดับเยาวชน
(พิจารณาเฉพาะ โดยการจัดอันดับของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทบุคคล) -เป็นนักกีฬาในอันดับที่ 1-16 ของระดับทั่วไป
โดยการจัดอันดับของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในของรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
8.
บริดจ์
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย
หรือโดยการรับรองของสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย

-12ลาดับ
ชนิดกีฬา
9.
บาสเกตบอล

10.

ฟุตซอลชาย

11.

ฟุตบอลชาย

12.

ยิงปืน

13.

วอลเลย์บอล

14.

ว่ายน้า

15.

หมากกระดาน

รายการแข่งขันที่กาหนด
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
บาสเกตบอลลีกแห่งประเทศไทย (TBL)และ(ABL) และ/หรือการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลดีวีชั่น 1,2
และ 3 หรือ ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ ก, ข, และ ค
-เป็นนักกีฬาอาชีพในการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีก
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันฟุตซอลรุ่น 18 ปี ประเภท ก. กรมพลศึกษา
-เป็นนักกีฬาอาชีพที่ลงทะเบียนในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันถ้วย ก. ของกรมพลศึกษา
-เป็นนักกีฬาที่มีสถิติ เทียบเคียงกับอันดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก กีฬาวอลเลย์บอล
Pro Challenge. วอลเลย์บอล ถ้วย ก , ข วอลเลย์บอลการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (รอบประเทศ)
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (รอบประเทศ) กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา (รอบประเทศ)
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบประเทศ)
-เป็นนักกีฬาที่มีสถิติ เทียบเคียงกับอันดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด
-เป็นนักกีฬาที่ได้อันดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมหมากกระดาน
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมหมากกระดานแห่งประเทศไทย

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
รายการ
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

ชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ทางไปรษณีย์ (EMS)
1) แบบฟอร์มประกอบการสมัครโครงการฯ
(ช้างกีฬา 62/2)
2) สาเนาหลักฐานการชาระเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบนั จานวน 1 ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
6) สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลงาน
ความสามารถทางด้านกีฬาตามทีก่ าหนด จานวนไม่เกิน
8 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้สมัครตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครทักท้วงสถานการณ์สมัครในระบบ
กรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ
ความสามารถทางกีฬา

วันเดือนปี
วันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2562
-เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
-ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.
วันที่ 4-27 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
(นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)

สถานที่
www.reg.tu.ac.th

ผ่านระบบ Teller payment
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารยิมเนเซียม 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
(โครงการรับนักศึกษาผู้มี
ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2)

3 วัน หลังจากชาระเงินค่าสมัคร www.reg.tu.ac.th
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม www.reg.tu.ac.th
2562
ทาง E-mail :
admissions_tu@reg.tu.ac.th
หรือโทร 02-564-4440-79
ต่อ 1633-1639
วันที่ 7 มีนาคม 2562
www.sa.tu.ac.th
(เลือกหัวข้อ นักศึกษาผู้มี
ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา)

รายการ
ชาระเงินค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา 300 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
ทดสอบความสามารถทางกีฬา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 24 เมษายน 2562

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ของ
ทปอ. (Clearing house)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ
 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 การจดทะเบียน
 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
งานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ
เปิดภาคการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเดือนปี
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562

วันที่ 24-25 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562

สถานที่
ผ่านระบบ Teller payment
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
ณ อาคารยิมเนเซียม 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
www.sa.tu.ac.th
(เลือกหัวข้อ นักศึกษาผู้มี
ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
mytcas.com
www.reg.tu.ac.th
www.sa.tu.ac.th
mytcas.com

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

mytcas.com
www.reg.tu.ac.th
www.reg.tu.ac.th

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สิงหาคม 2562

www.sa.tu.ac.th
www.reg.tu.ac.th

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร. 02-5642922 , 02-5644440-59 ต่อ 1245
อีเมล์ tusportsandhealth@gmail.com
facebook : THAMMASAT Sports
Line : http://line.me/R/ti/g/hNVQ7jnSyV

ช้างกีฬา 62/2
แบบฟอร์มประกอบการสมัคร
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
...............................................

รูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

คาชี้แจง :
1. แบบฟอร์มนี้ ไม่ใช่ใบสมัคร มีจานวน 7 หน้า
2. ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดตามประกาศของโครงการฯ ให้เข้าใจเรียบร้อย
3. ผู้สมัครจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุ และส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
ที่อยู่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
(โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2)
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นับจากวันประทับตราไปรษณีย์
4. โปรดเขียนด้วยตัวบรรจง
ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล

เกรดเฉลี่ย.............................

คณะที่สมัครตามระบบออนไลน์ (เรียงลาดับตามความต้องการ)
ลาดับที่ 1 คณะ..........................................................................สาขาวิชา ........................................................................
ลาดับที่ 2 คณะ..........................................................................สาขาวิชา.........................................................................

1. โปรดทาเครื่องหมาย ( ✔ ) ในชนิดกีฬาที่ต้องการสมัครเพียง 1 ประเภท
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) กรีฑา
) กอล์ฟ
) เทเบิลเทนนิส
) เทนนิส
) แบดมินตัน
) ครอสเวิร์ด
) บริดจ์
) หมากกระดาน
) เอแม็ท

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) ฟุตบอล
) ฟุตซอลชาย
) รักบี้ฟุตบอล
) ซอฟท์บอล
) บาสเกตบอล
) เซปักตะกร้อ
) วอลเลย์บอล/ วอลเลย์บอลชายหาด
) มวยไทย/ มวยสากล
) เปตอง

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) คาราเต้-โด
) เทควันโด
) ยูโด
) ยูยิตสู
) ฟันดาบ
) กระโดดน้า
) โปโลน้า
) ระบาใต้น้า
) ว่ายน้า

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) ขี่มา้
) จักรยาน
) ปันจักสีลัต
) ปีนหน้าผา
) ยิงธนู
) ยิงปืน
) เรือพาย
) ลีลาศ
) เอ็กซ์ตรีม
) E-sport
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2. ประวัติส่วนตัว
2.1 ชื่อ นาย/นางสาว............................................นามสกุล ................................................... ชือ่ เล่น.................
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ….....................................................….............................................................
เลขประจาตัวประชาชน
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

โทรศัพท์มือถือ………..................….......…อีเมล์…………………………….……………………ID Line……………………
เกิดวันที่…..….เดือน....……………..พ.ศ…….......…อายุ…....…..ปี สัญชาติ…………......……........…........…….…...
ส่วนสูง............…….............ซม. น้าหนัก……..................….กก. กรุ๊ปเลือด.....................................................
ภูมิลาเนาเดิม เลขที่.........หมู่ที่........... ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ตาบล...........................
เขต/อาเภอ.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.........................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........หมู่ท.ี่ .......... ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.........................
บิดาชื่อ-นามสกุล.....................……..........................................( ) มีชีวิตอยู่ อายุ……....…….ปี ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ………………...…..……...................... สถานที่ทางาน...…….......................................................................
โทรศัพท์…………….………...……......….
มารดาชื่อ-นามสกุล..................................................................( ) มีชีวิตอยู่ อายุ……....…….ปี ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ………………...…..……...................... สถานที่ทางาน……..........……................................................……..…
โทรศัพท์…………...….……………......….
หากผู้ปกครองเป็นผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา ชื่อผู้ปกครอง………………...................……………………..….....…………
เกี่ยวข้องเป็น………………….........…… บ้านเลขที่.….....……......หมู่ท…ี่ ..........…ซอย.….....................…….............
ถนน……………...........แขวง/ตาบล....….........…......เขต/อาเภอ..................................จังหวัด……......................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์มือถือ……….….......………โทรศัพท์บ้าน............................................
โรคประจาตัว.................................................................................................................. .................................
มีอาการตาบอดสี
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่

3. ประวัติการศึกษา
3.1 ( ) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน...................................................................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด..................................................พ.ศ.............................
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน...........................................................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด..................................................พ.ศ.............................
( ) ปวช./ปวส./กศน. ระบุสถานศึกษา.....................................................................................................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด..................................................พ.ศ........................ .....
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ระดับการศึกษา
โรงเรียน/สถาบัน
ช่วงปี พ.ศ.ที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ย
( ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
( ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
( ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( ) อุดมศึกษา
3.2 แผนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
( ) โปรแกรมศิลป์คานวณ
( ) โปรแกรมศิลป์ภาษา…………………………………….......................…………………..………….
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………….................………………......…..
3.3 ข้าพเจ้าเคยได้รับทุนการศึกษาล่าสุด เมื่อ พ.ศ. ………………….. เป็นเงินทุน..................................บาท
ประเภททุน ( ) เรียนดี ( ) ขาดแคลน ( ) ทุนกีฬา ( ) อื่นๆ (ระบุ)………………..……...........……
จาก……..............................................................................
4. ประวัติด้านกีฬา (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
4.1 ชนิดกีฬาที่สมัคร……………..............……..ประเภท………..……….……….ตาแหน่งที่เล่น…..……..………………
4.2 ( ) ปัจจุบันสังกัดทีมหรือสโมสร (ระบุ) ……………….…….………………………........................................…...
( ) เคยสังกัดทีมหรือสโมสร (ระบุ) .............................................................................ปี.........................
( ) ไม่ได้สังกัดทีมใด
4.3 ชื่อผู้ฝึกสอนที่อ้างอิงได้ …………………….….................................……….…โทรศัพท์……………....................
4.4 ประวัติการบาดเจ็บ
วัน เดือน ปี ที่บาดเจ็บ
ที่บริเวณ
แพทย์ผู้รักษา
ที่โรงพยาบาล

อาการปัจจุบัน................................................................................................................................. ......
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4.5 โปรดระบุรายการแข่งขัน/ ประสบการณ์ของผู้สมัคร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-26 กุมภาพันธ์ 2562)
พร้อมแนบสาเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลงาน จานวนไม่เกิน 8 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1. โอลิมปิกเกมส์/ เอเชียนเกมส์/ ซีเกมส์/ ชิงแชมป์โลก/ ชิงแชมป์เอเชีย/ ชิงแชมป์อาเซียน/
กีฬามหาวิทยาลัยโลก/ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
1)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ ประเทศ..................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
2)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ ประเทศ..................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
3)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ ประเทศ..................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
[ ] เป็นเยาวชนทีมชาติ [ ] เป็นนักเรียนอาเซียน
1)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ ประเทศ..................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
2)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ ประเทศ..................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม) สถิติ ระบุ...................
2. กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย/ กีฬาแห่งชาติ (รอบประเทศ)/ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบประเทศ)/
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย/ กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน/ กีฬาลีก
1)
รายการ............................................................................................................................ ....
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
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2)

3)

รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................

3. ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/ กีฬาแห่งชาติ (รอบคัดภาค)/
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดภาค)/ กีฬากรมพลศึกษา
1)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
2)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
3)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ จังหวัด....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
ประเภท.......................................................... สถิติ ระบุ.....................................................
4. รายการอื่นๆ
1)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ.................................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
2)
รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ.................................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
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3)

รายการ................................................................................................................................
วันที่แข่งขัน......................................................ณ.................................................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................
ประเภท................................ ผล (ทอง/ เงิน/ ทองแดง) สถิติ ระบุ...................................

ข้ า พเจ้ า ได้ ศึ ก ษาประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง โครงการรั บ สมั ค ร นั ก ศึ ก ษาผู้ มี
ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบ
ปฏิบัติ และรายละเอียด/ เงื่อนไขอื่นๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว ขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัคร และได้ส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ครบถ้ วน หากหลักฐานต่างๆ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ปีการศึกษา 2562

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................
ได้แนบหลักฐาน ดังนี้
รายการ
1. สาเนาหลักฐานการชาระเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลงาน
ความสามารถทางด้านกีฬาตามที่กาหนด ไม่เกิน 8 ฉบับ
(รับรองสาเนาถูกต้อง) ตามที่เขียนในแบบฟอร์มข้อ 4.5

สาหรับผู้สมัคร
( )
( )
( )

สาหรับเจ้าหน้าที่
( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

ลงชื่อ

*แนบหลักฐานเรียงตามลาดับ และเข้าเล่มเย็บข้างด้วยเทปผ้า ไม่ต้องทาปก*
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