
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา   

ประจ าปีการศึกษา  2561  

รอบที ่1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คร้ังที ่1/1 

-------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เห็นสมควรให้มีการรับสมคัรและคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ระดบัปริญญาตรี ( ภาคปกติ)  โครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา  2561  ดงันั้น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัรสอบ
คดัเลือกรอบท่ี 1  ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.  สถานทีใ่นการจัดการเรียนการสอน 

  มหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง
สถานท่ีศึกษามหาวทิยาลยัสงวนสิทธิในการก าหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภาพมหาวทิยาลยั (ถา้มี) 

 2.  คณะและจ านวนทีจ่ะรับเข้าศึกษา  แยกตามคณะ/สาขา ดงัน้ี 

 
รหัส คณะ / สาขาวชิา จ านวนรับเข้าศึกษา 

0101 นิติศาสตร์ 5 
 

0201 
0202 

พาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
-  ประเภทวิชาการบญัชี  
-  ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  

 
2 
2 

0301 รัฐศาสตร์ 3 
0401 เศรษฐศาสตร์ 1 
0501 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3 
0601 ศิลปศาสตร์ 4 
0701 วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 1 
0801 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1 
0901 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
2 
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รหัส คณะ / สาขาวชิา จ านวนรับเข้าศึกษา 

1001 วศิวกรรมศาสตร์ 1 
1203 สหเวชศาสตร์ 5 

 รวม 30 

  
 3.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

(1) เป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการกีฬา   
(3) เป็นผูมี้ความประพฤติไม่เส่ือมเสียอยา่งร้ายแรงและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่  จะตั้งใจศึกษาเล่า 

เรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

(4)  เป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(5)  จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผดิหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ  คดัเลือก 

บุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
   4. คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกฬีา 

       (1)  ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนน 
เฉล่ียสะสม GPA  ตั้งแต่ชั้น ม. 4  ม. 5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี)   ณ  วนัรับสมคัร  ไม่ต ่ากว่า  2.00  หรือเป็นผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือ เทียบเท่า  และมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  

(2) มีประวติั ผลงานความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดบัชาติ โดยพิจารณาผลงานนบัตั้งแต่ปี          
พ.ศ. 2558-2560 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) ดงัต่อไปน้ี 

-   เป็นนกักีฬาตวัแทนของประเทศไทยในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ และนานาชาติ   
(ในนามทีมชาติไทย) ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค  เอเชียนเกมส์  ซีเกมส์  ฯลฯ  
  -  หรือเป็นนกักีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขนักีฬาระดบัเยาวชนนานาชาติ (ในนามทีมชาติ
ไทย) ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากสมาคมกีฬาใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัเยาวชนนานาชาติ 
                     (3) เป็นผูมี้ความสามารถและมีผลงานทางดา้นการกีฬาในชนิดกีฬาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงัน้ี 

กรีฑา 
ฟุตบอลชาย 
ฟุตซอลชาย 

รักบ้ีฟุตบอลชาย 
ซอฟทบ์อล 
บาสเกตบอล 
เซปักตะกร้อ 

วอลเลยบ์อล/วอลเลยบ์อลชายหาด 

แบดมินตนั 
เทนนิส 

เทเบิลเทนนิส 
หมากกระดาน 
ครอส์เวิร์ด 
บริดจ ์
เอแมท็ 
กอลฟ์ 

ยโูด 
เทควนัโด 
คาราเตโ้ด 
ยงิปืน 
ฟันดาบ 
ลีลาศ 

มวยไทย มวยสากล 
ยยูติสู 

วา่ยน ้า  
โปโลน ้า 
กระโดดน ้า 
ระบ าใตน้ ้า 
เรือพาย 
จกัรยาน 
เปตอง 

ปันจกัสีสัต 
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5. วธีิการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 

  การพิจารณาและการตดัสินผลคดัเลือกใหค้ณะกรรมการมหาวทิยาลยั เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด โดย
พิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) ตามคุณสมบติัทางดา้นกีฬาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และจากการสอบสัมภาษณ์
ของคณะกรรมการ   ***ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด*** 

 6. เง่ือนไขการสมัคร 

        (1) ผูส้มคัรมีสิทธิสมคัรรับตรงของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดเ้พียง 1โครงการเท่านั้น ดงันั้น ผูส้มคัร
ในโครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา จะตอ้งไม่เป็นผูส้มคัรในโครงการดงัต่อไปน้ี 

-     โครงการรับตรง 
-  โครงการธรรมศาสตร์ชา้งเผือก 
-  โครงการส่งเสริมนกัเรียนเรียนดีภาคกลาง 
-  โครงการนกัศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
-  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2) 
- โครงการคดัเลือกนกัเรียนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลิมปิคเขา้ศึกษาต่อเป็นกรณี

พิเศษ (สสวท.) 
- โครงการรับนกัเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเขา้ศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- โครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท 

      (2) สามารถเลือกสมคัรได้ 2 คณะ หรือ  2 สาขา    ดงันั้น  ให้ผูส้มคัรควรตรวจสอบคุณสมบติัและ
เกณฑก์ารคดัเลือกของคณะ / สาขาวชิาท่ีตอ้งการสมคัรใหเ้รียบร้อยก่อน   หากผูส้มคัรเลือกคณะ / สาขาวชิาใด  
โดยมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  จะไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก     

       (3) ผูส้มคัรมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตดัสินใจเรียนสาขาวิชาใดวชิาหน่ึง ทั้งน้ี  ผูส้มคัรสามารถสมคัร
ไดห้ลายรอบตามความตอ้งการ แต่เม่ือตดัสินใจเลือกแลว้จะถูกตดัสิทธิจากการสมคัรรอบถดัไป หากตอ้งการสมคัร
ในรอบถดัไปจะตอ้งสละสิทธิท่ีมีอยูก่่อน ซ่ึงการยืนยนัสิทธิและการสละสิทธิจะตอ้งท าในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งน้ี การสละสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อ
ใช้สิทธิใหม่ ตอ้งมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย จะตอ้งตรวจสอบและรับรองตนเองวา่มี
คุณสมบติัตรงตามประกาศการรับสมคัร   

       (4) ผูส้มคัรจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบติัตรงตามประกาศการรับสมคัร หาก
มหาวิทยาลยัตรวจสอบในภายหลงัพบว่าผูส้มคัรรายใดมีคุณสมบติัไม่ตรงตามประกาศการรับสมคัรจะถือวา่ผูน้ั้น
ขาดคุณสมบติั ไม่มีสิทธิเขา้ศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมคัรแลว้จะไม่คืนเงินค่าสมคัรใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 7. การรับสมัคร 

   รับสมคัรผา่นระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอนิเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต ์www.reg.tu.ac.th  ระหวา่งวนัท่ี 
2 – 20 ตุลาคม 2560 

• เปิดระบบรับสมคัรวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
• ปิดระบบรับสมคัรวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น. 

                     ช าระเงินผา่นระบบ  Teller Payment  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
วนัท่ี 2-21 ตุลาคม 2560 ตามเวลาท าการของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

     ขั้นตอนการรับสมัคร  

ข้ันตอนที ่1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมคัรฯ น้ี (โปรดพิมพ/์อ่าน และศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

อยา่งละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  
  ขั้นตอนที ่2  การลงทะเบียน 

ผูส้มคัรลงทะเบียนขอเขา้ใชง้านระบบเพื่อขอ  Username/Password   กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น  
ถูกตอ้ง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมคัรเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหน่ึงเพื่อเขา้สมคัร เท่านั้น) 

ขั้นตอนที ่3  การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
ผูส้มคัร Login เขา้ใชร้ะบบ เลือก “เขา้สู่ระบบ และระบุ Username/Password แลว้ เลือก “สมคัร 

สอบ” และเลือกโครงการ / คณะ / หลกัสูตร ท่ีตอ้งการสมคัร จากนั้นเลือก “ยนืยนัสมคัรสอบ” และอบัโหลดไฟต์
เอกสารการสมคัร Portfolio (ผลงานทางดา้นกีฬา) ตามคุณสมบติัทางดา้นกีฬาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ข้ันตอนที ่4  การตรวจสอบข้อมูลทีส่มัคร 
  ตรวจสอบขอ้มูลการสมคัรใหถู้กตอ้ง หากพบวา่มีการกรอกขอ้มูลของผูส้มคัรไม่ถูกตอ้ง ขอให้
ผูส้มคัรด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหม่ใหถู้กตอ้ง มหาวทิยาลยัจะถือขอ้มูลการสมคัรท่ีบนัทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็น
ส าคญั หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมคัรท่ีธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
  ขั้นตอนที ่5  การพมิพ์แบบฟอร์มใบช าระเงิน 
  ผูส้มคัรน าใบแจง้การช าระเงินท่ีพิมพจ์ากระบบรับสมคัรออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยืน่ช าระเงิน
ค่าสมคัร ผา่นระบบ Teller Payment เท่านั้น ท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ ตามวนัท่ีท่ีก าหนด โดยช าระค่าสมคัรตามอตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรท่ีก าหนด พร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผูส้มคัรรายใดมิไดด้ าเนินการช าระเงินค่าสมคัรผา่น Teller Payment ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตามวนัทีท่ีก่ าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน 
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ระบบ รับสมัครออนไลน์ ทางอนิเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
  ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับช าระเงินค่าสมคัร และบนัทึกขอ้มูลการช าระเงินของผูส้มคัร 
บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะออกหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัร พร้อมคืนใบแจง้การช าระเงินใหผู้ส้มคัรเก็บไวเ้ป็น 
หลกัฐานการสมคัร เม่ือช าระเงินค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้ จะถือวา่การสมคัรเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
(โปรดตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัรใหถู้กตอ้งตามขอ้มูลในใบแจง้การช าระเงินใหเ้รียบร้อยและเก็บไว้
เป็นหลกัฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
หมายเหตุ : 

1) การเปล่ียนแปลงคณะ/หลกัสูตรท่ีสมคัรภายหลงัจากท่ีไดมี้การช าระเงินค่าสมคัรแลว้หรือ 
ตอ้งการยกเลิกการสมคัรดงักล่าวตามประกาศน้ี ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการยกเลิกการสมคัรผา่นระบบรับสมคัร
ออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และใหด้ าเนินการตามขั้นตอนการรับสมคัรใหม่ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินวนัสุดทา้ยของการรับ
สมคัร มหาวทิยาลยัจะถือขอ้มูลการสมคัรคณะ/สาขา/หลกัสูตรในฐานขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยท่ีไดก้ดยนืยนัการสมคัรผา่น
อินเตอร์เน็ต หรือท่ีไดมี้การช าระเงินเป็นส าคญั 

2) กรณีการน าใบสมคัรท่ีท าการยกเลิกในระบบแลว้ไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมคัรใด ๆ  
ทั้งส้ิน* 

3) ผูส้มคัรตรวจสอบรายช่ือผูส้มคัรและสถานะการช าระเงินค่าสมคัรไดห้ลงัจากช าระเงินค่า 
สมคัรแลว้ 3 วนัท าการ (ไม่นบัรวมวนัช าระเงินค่าสมคัร วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) ผา่นอินเตอร์เน็ต  
ท่ี www.reg.tu.ac.th   

ในกรณีสถานะสมคัรไม่ถูกตอ้ง ผูส้มคัรสามารถทกัทว้งหรือยืน่ค  าร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย  
download แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th   กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น พร้อมแนบหลกัฐานใบสมคัรหรือการ
ช าระเงิน ส่งมาภายในวนัท่ี 22 – 24 ตุลาคม 2560 ทาง E-mail : admissions_tu@hotmail.com  หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดท่ี้  02-564-4440-79 ต่อ 1633 – 1638 หากพน้ก าหนดแลว้มหาวทิยาลยัจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด  ๆทั้งส้ิน 

4) ผูส้มคัรหากประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด  
ใหก้รอกค าร้องออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th   พร้อมแนบหลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 02-564-4440-79 ต่อ 1633-1638 
  ***ตรวจสอบจ านวนผูส้มคัรของแต่ละคณะ/สาขาวชิา ไดท่ี้ www.reg.tu.ac.th  *** 
 

6.  อตัราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ค่าสมคัรสอบ     คนละ  200 บาท 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ คนละ     10 บาท 

 

 

 

 

mailto:admissions_tu@hotmail.com%20%20หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
mailto:admissions_tu@hotmail.com%20%20หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
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             7.  หลกัฐานต่างๆ  ประกอบการสมัคร  ดงัน้ี 

1)   รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว  จ  านวน  3  รูป 

2)   วฒิุการศึกษา (ส าเนาวฒิุการศึกษา และผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั  

       การปลอมแปลงวฒิุการศึกษาถือเป็นการกระท าผดิกฎหมาย และจะถูกตดัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา) 

3) ผลงาน และ/หรือใบรับรอง ประกาศนียบตัรความสามารถในทางกีฬา (ตวัจริง)  ตามท่ีก าหนดไว้
ในคุณสมบติัเฉพาะทางดา้นกีฬา   

4) ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัปัจจุบนัและผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งจ านวน  1  ชุด 

 5)    แบบฟอร์มประกอบการสมคัร (แบบฟอร์ม ช้าง 61/1)  ผูส้มคัรตอ้งกรอกรายละเอียดให ้  

        ครบถว้นตามความเป็นจริง   

 ***น าเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาย่ืนต่อคณะกรรมการในวนัสอบสัมภาษณ์*** 

 8.  การสอบสัมภาษณ์  

ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู ้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  มาสอบสัมภาษณ์  ระหว่างว ันท่ี   18 – 19 
พฤศจิกายน 2560  เวลา  08.00  น.  ท่ี อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต  จงัหวดัปทุมธานี  
และน าผลงาน (Portfolio) ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  หลักฐานการสมัคร มาแสดงต่อ
กรรมการในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย 

               9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  และการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

             มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต์ www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น ตามรายละเอียด
แนบทา้ยประกาศแต่ละโครงการ 
   เง่ือนไขในการยืนยนัสิทธิ 
  ผูผ้่านการคดัเลือก  ตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาพร้อมวางเงินประกนัสิทธิดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี   
13-15 ธันวาคม 2560  ณ อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พร้อมเงินประกนัสิทธ์ิ จ  านวน  20,000.-  
บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)  ทั้งน้ี  จ านวนเงินดังกล่าวจะคืนให้ผู้สมัครหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว  ส าหรับผู้ไม่มาจดทะเบียนเข้าศึกษา  มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน 
  กรณีผูข้าดแคลนทุนทรัพยข์อให้ติดต่อ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งน้ี ฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ สงวนสิทธิในการพิจารณา และค าช้ี
ขาดของฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ ถือเป็นท่ีสุด    

10.  การยืนยนัสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลยีริงเฮาส์  (Clearing-house) วนัที ่15-19 ธันวาคม 2560 

 ขั้นตอนการยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามการบริหารจดัการและขั้นตอนของสมาคมท่ีประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหดน โดยศึกษารายละเอียดไดท่ี้ http:// a.cupt.net 
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 11. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณผู้ียืนยนัสิทธิเข้าศึกษา) วนัที ่22 ธันวาคม 2560 
  มหาวทิยาลยัจะประกาศฯ ผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th    เท่านั้น 

12.  การจัดระดับพืน้ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

  มหาวิทยาลยัไดมี้การก าหนดให้ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทุกคน
จะตอ้งเขา้รับการทดสอบสมรรถนะดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และสมรรถนะดา้นการคิดอ่านและเขียนอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยศูนยท์ดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะของนักศึกษาทั้ งก่อนเข้าศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษา โดยจะน าผลท่ีได้จากการวดัผลไปใช้ในการจัด
การศึกษา ก าหนดวิชาท่ีเรียน/จดัระดบัความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและ
สถานทีท่ดสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั  

13.  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 ผูท่ี้ยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษากบัมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัจะประกาศเลขทะเบียนนกัศึกษา  และ 
รายละเอียดการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนกัศึกษาใหม่  ใหท้ราบทางอินเตอร์เน็ต                  
www.reg.tu.ac.th    หากมีขอ้สงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

• งานรับเขา้และทะเบียนประวติันกัศึกษา ส านกัทะเบียนนกัศึกษา    
โทร. 02-564-4440-79  ต่อ  1602-8 

 14.  เง่ือนไขของผู้มีสิทธิขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

              1. ตอ้งเป็นผูผ้า่นการคดัเลือกตามโครงการน้ี 
              2. ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  และหาก
ปรากฏวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะไม่รับเขา้ศึกษา 
               หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด  มหาวทิยาลัยจะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคร้ังนีเ้ป็นโมฆะและจะไม่คืนเงิน
ให้ ไม่ว่ากรณใีดๆ   
               3.  ต้องไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนใน
ประเทศไทย หากภายหลงัพบวา่ช่ือในทะเบียนนกัศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ผู ้
นั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาทนัที ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
       4.  ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หากมหาวิทยาลยัตรวจสอบพบ
ภายหลงัวา่ผูใ้ดปลอม  ใชห้รืออา้งเอกสารปลอมในการสมคัร หรือการคดัเลือก  หรือการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัจะถอนช่ือผูน้ั้นออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และด าเนินคดีตามกฎหมาย
อาญาต่อไป 
 
 



 


