
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 

ประจ าปีการศึกษา   2561 
รอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1/1 การรับด้วยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน   

-------------------------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี              

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนตาม
ประเภทการจัดสรรทุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีฯ โดยมีรายละเอียด เกณฑ์การ
คัดเลือกและวิธีการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ยกเว้น                  
คณะนิติศาสตร์  ศูนย์ล าปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  ศูนย์ล าปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชา               
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  ศึกษาทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง     

 ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)      

2. คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร และจ านวนรับเข้าศึกษา  แยกตามคณะ/สาขาวิชา  ดังนี้    

รหัส คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

38  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รับไม่เกิน รับไม่เกนิ 

01012520 คณะนิติศาสตร์ 24 4 

01013520 คณะนิติศาสตร์   (ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 12 0 

02012520 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี   (หลักสตูร 4 ปี) 10 2 

02022520 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบรหิารธุรกจิ  (หลักสตูร 4 ปี) 15 3 

03012520 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 6 1 

03022520 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรฐักิจ 6 1 

03032520 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 6 1 

04012520 คณะเศรษฐศาสตร์ 18 3 

05012520 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13 2 

05013520 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (ศึกษาที่  มธ.  ศูนย์ล าปาง) 8 0 

06012520 คณะศิลปศาสตร์ 29 5 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

38  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รับไม่เกิน รับไม่เกิน 

07012520 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 2 

08012520 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 1 

09012520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  5 1 

09013520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร ์  

(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง)     

2 0 

09032520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิต ิ 4 1 

09042520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 3 1 

09052520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3 1 

09082520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยืน  3 1 

09092520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 1 

09102520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี 4 1 

09112520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 1 

09122520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต ์ 3 1 

09142520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 1 

09152520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 2 1 

09162520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ 4 1 

09172520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ 3 1 

09182520 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ 3 1 

10012520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 

10032520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 1 

10052520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 1 

10072520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 4 1 

10092520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 1 

10112520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2 1 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

38 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รับไม่เกิน รับไม่เกิน 

12012520 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 5 1 

12022520 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 4 1 

14012520 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 1 

15012520 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการละคอน 2 1 

15022520 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ์ 3 1 

15033520 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  

(ศึกษาท่ี  มธ.  ศูนย์ล าปาง) 

3 0 

17053520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยชุมชน    (ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 2 0 

17062520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 4 1 

17063520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

2 0 

17072520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม    2 1 

17073520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                  
(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

2 0 

17082520 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพ 2 0 

24013520 วิทยาลัยสหวิทยาการ  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์                              
(ศึกษาท่ี มธ. ศูนย์ล าปาง) 

9 0 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจรับได้ไม่เต็มตามจ านวนแผนรับหรือจ านวนทุน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด 
 
หมายเหตุ :   1) ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่  www.reg.tu.ac.th   
 2) คณะ/สถาบัน ที่มีการจัดการ เรียนการสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่า
    คณะที่มีการจัดการเรียนสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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3.  ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษา 150 ทุน จ าแนกออกเป็น  

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

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุนเต็มหรือทุนบางส่วนตามความเหมาะสมแก่
สถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละราย ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

4. รายละเอียดการจ่ายทุน  
                                    ประเภททุน 
รายการ 

ทุนเต็ม ทุนบางส่วน 

1. คา่ใช้จ่ายประจ าเดือนเป็นเวลา 10  เดือน   
    เดือนที่เรียนไมเ่ต็มเดือนให้จ่ายครึ่งเดือน  ถ้าเรียนมากกว่า 
    ครึ่งเดือน จ่ายให้เต็มเดือน 

จ านวน 5,000 บาท/เดือน - 

2. ค่าเครื่องแต่งกาย 
      - ปีการศึกษาแรก 
      - ปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

 
จ านวน  1,200  บาท 
จ านวน     800  บาท 

 
- 

 
3. ค่าธรรมเนยีมหอพักเป็นเวลา 10  เดือน   
(ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย/คา่ประกนั
หอพักจ่ายเอง) 

ตามที่จ่ายจริง 
 

ตามที่จ่ายจริง 

4. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

5. ค่ารักษาพยาบาล ใช้บัตรประกันสุขภาพ ใช้บัตรประกันสุขภาพ 

6. ค่าประกันอุบัติเหต ุ จ านวน   100 บาท/ปี จ านวน   100 บาท/ปี 

7. ค่าหนังสือต ารา 2 ภาค  ภาคละ  1,000 บาท จ านวน  2,000 บาท/ปี จ านวน 2,000 บาท/ป ี

  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและ
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะ 
  หมวดที่ 1  ว่าด้วยเรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ 5.5 ต้องเข้าร่วมในกิจกรรม และช่วยงานของมหาวิทยาลัยตาม
สมควร กล่าวคือ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาท าประโยชน์ต่อผู้อื่น เป้าหมายคือการท างานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ     
  หมวดที่ 4  ว่าด้วยเรื่อง ที่พักอาศัย ข้อ 10 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องพักในหอพักของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าหอพักให้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร มหาวิทยาลัย
อาจจัดให้นักศึกษาพักในที่พักอ่ืนก็ได้   และข้อ 12 นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขอพักอาศัย ณ ที่อื่น นอกเหนือจาก
หอพักของมหาวิทยาลัย หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ จะต้องรับผิดชอบค่าที่พักด้วยตัวเอง   
   หากพบว่า นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบนี้  ใช้จ่ายเงินทุนไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เห็น
คุณค่าของเงินทุน คณะกรรมการอาจพิจารณาระงับทุนการศึกษาท้ังหมด หรือบางส่วนได้  
  ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุนบางส่วน ที่อาจมีปัญหาด้านเงินทุน กล่าวคือ  เงินทุนที่
ได้รับไม่เพียงพอ และทางบ้านไม่สามารถที่จะส่งเสียได้  หากประสงค์จะขอทุนเพิ่มเติมจะต้องยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการดูแลและ
ประสานงานนักศึกษาโครงการ เพื่อขออนุมัติทุนการศึกษาทั่วไปโดยติดต่อที่  กองกิจการนักศึกษา อาคารส านักงานอธิ การบดี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  
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5. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
  อาชีพ 
 3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดแีละรบัรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
  ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
  สถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

6. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ  
 1. รายได้ของครอบครัว   

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี  (รายได้รวมของครอบครัว หมายถึง 
รายได้ของบิดาและมารดารวมกัน)   
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  

 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ในชั้น  ม.4 - ม.5  รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50    
 3. พ้ืนที่ด าเนินการคัดเลือก  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มีพ้ืนท่ีด าเนินการ ดังนี้   

 พ้ืนที่ 38 จังหวัด    
  ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านโดยมี
ช่ือปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่  38 จังหวัด และ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ี 38 จังหวัด ตามทีโ่ครงการก าหนด  

 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
  ผู้สมัคร และ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ต้องมีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านโดยมี
ช่ือปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันท่ีสมัคร ภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชน
ที่มีลักษณะแออัด  และ  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 เขตพ้ืนที่ตามโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก    ได้แก่ 

พ้ืนที่ 38 จังหวัด   พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

เขตภาคกลาง  
 

จังหวัดปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี   
ชัยนาท    อุทัยธานี  ลพบุรี  สระบุรี  สุพรรณบุร ี   

 
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

เขตภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี   ฉะเชิงเทรา  ปราจนีบุรี  สระแก้ว   นครนายก 

เขตภาคเหนือ 
 

จังหวัดก าแพงเพชร   ตาก   พิษณุโลก เพชรบูรณ์   สโุขทัย    
ล าปาง  น่าน   แพร่   พะเยา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ  หนองบัวล าภู  สกลนคร  
เลย  นครพนม   ยโสธร  มุกดาหาร  อ านาจเจรญิ   ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ 

ภาคใต้  จังหวัดสตลู 
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7.  คุณสมบัติเฉพาะของคณะ  ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 คณะรัฐศาสตร์  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4 - ม.5) ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้   
 วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต่ ากว่า 2.50 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.  เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
2.  ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
1.  เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
2.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี  ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ

      การประกอบอาชีพ  

 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
1.  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี  ไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะเป็น

      อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ   
2.  ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ  

 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
1.  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี  ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 

  และการประกอบอาชีพ   
2.  ผู้สมัครควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155  เซนติเมตร  เพื่อไม่ให้เปน็อุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วย       
3.  ผู้สมัครจะต้องผา่นการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

 คณะพยาบาลศาสตร์     
  1.  เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   

2.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยจะต้องผ่าน  
 การตรวจผลเลือด  (CBC)   
 การตรวจปัสสาวะ  (UA)   
 การตรวจเอกซเรย์ปอด   
 การตรวจตาบอดสี   
 และต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี และไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ 
 การประกอบอาชีพ   

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้สมัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์   ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี  ไม่มีความพิการที่จะ                 
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
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8.  วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก  พิจารณาจาก 

 การสมัคร   
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ 

และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
  2. ผู้สมัครต้องผ่านเง่ือนไขการสมัครตามที่โครงการก าหนด   
  3. ผู้สมัครต้องสมัครจากโรงเรียนต้นสังกัดตามพื้นท่ีโครงการก าหนด 

  การคัดเลือกผู้ทีเ่ห็นควรได้รับการส ารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ   
  คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครตามเกณฑ์และคุณสมบัติ 
ตามที่โครงการก าหนด  ดังนี้  

  1. ด้านความสามารถทางวิชาการ  (GPAX)               40   คะแนน 

  2. ด้านทักษะของนักเรียน /แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) /ข้อมูลกจิกรรม   40   คะแนน 

  3. ด้านความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ               20   คะแนน 

                  รวม      100   คะแนน   

 การส ารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกจิ  
 คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาผู้ที่ได้รับการส ารวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ จากผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ด้านต่าง ๆ ข้างต้น  หลังจากนั้น จะแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจฯ เพื่อลงพื้นที่ไปยังภูมิล าเนา หรือ ที่อยู่ของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยไม่มีการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า แล้วน าผลการส ารวจฯ มารายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนทุนและจ านวนแผนรับของโครงการต่อไป  
 ในการลงพื้นที่ส ารวจฯ และการตัดสินผล นั้น  มหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการกระจายโอกาส
ให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา 
  หากพบว่า ผู้สมัครปกปิดข้อมูล หรือขาดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดหรือข้อความที่ไดแ้จ้งไว้ในประกาศการรบัสมัครฉบับ
นีห้รือในเอกสารหรือในหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิไม่ผ่านการคัดเลือก แม้ว่าจะได้สมัครหรือได้
ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  
 
 

 

  

 

 
   
   
 
 
 
 

การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือก 

ให้คณะคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกโครงการนี้ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิน้สุด 
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9.  เง่ือนไขการสมัคร    
1.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการ ในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา เท่านั้น      

     กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนีจ้ะต้องไม่เป็นผู้ทีส่มัครในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้    

 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง 

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) 

 โครงการคดัเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) 

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 

 โครงการรับนักเรยีนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 

 2.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น   
       ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ  เง่ือนไข  และเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการ  ในคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ
สมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก   

 3.  ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น 
  โรงเรียนต้องเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อส่งรายชื่อนักเรียนให้เข้ารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยตามโควตาของโรงเรียน  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายสามัญ ในโรงเรียน) 
 4.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ 
และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ   
 5.  ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป  หากต้องการสมัครในรอบ
ถัดไปจะต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากท านอกเหนือจาก
ระยะเวลาที่ก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ท้ังนี้ การสละสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจาก
สถาบันอุดมศึกษาด้วย  
 6. การพิจารณาตัดสิทธิ  เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ รับรองคุณสมบัติ และ
ด าเนินการสมัครแทนนักเรียนในเบื้องต้น  เมื่อปรากฏว่ามีผู้สมัครในโรงเรียนผิดคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติ และถอืว่าโรงเรียนมีส่วนรู้เห็นในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้โรงเรียนส่ง
นักเรียนสมัครในปีการศึกษาต่อไป 
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10.  การรับสมัคร      
  ก าหนดการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที ่www.reg.tu.ac.th  วันที่ 2 – 20 ตุลาคม 2560    

 เปิดระบบรับสมัครวันที่   2 ตุลาคม 2560   เวลา  09.00 น. 

 ปิดระบบรับสมัครวันท่ี  20 ตุลาคม 2560   เวลา  24.00 น. 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไทยถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเขตพื้นที่ของโครงการ            

เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พร้อมประกาศการรับสมัครและขั้นตอนการ

สมัคร หลังจากนั้นใหอ้าจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการเข้าระบบรับสมัครตามขั้นตอนในคู่มือการสมัครที่ส่งให้                

   

** โครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ** 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที ่
งานรับเข้าและทะเบียนประวตัิศึกษา  ส านักงานทะเบียนนักศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนยร์งัสิต 

(ในวันและเวลาราชการเท่าน้ัน) 
          โทรศัพท์. 0-2564-4440-79  ต่อ 1633 - 1638    โทรสาร. 0-2564-4549  www.Facebook.com/Admissions.TU 

 

11.   การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่  8  ธันวาคม  2560 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่  www. reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

12.   การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียรงิเฮาส์ (Clearing-house)  วันที่  15 -  19 ธันวาคม  2560   
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ก าหนด  โดยศึกษารายละเอียดได้ที่  a.cupt.net  เท่านั้น      

13.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)  วันที่  22  ธันวาคม  2560     
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาที่  www. reg.tu.ac.th   เท่านั้น   

14.   การจัดระดับพ้ืนความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
          มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดให้ผู้ที่ผา่นการคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารบัการทดสอบ
สมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ 
(Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยจะน าผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา ก าหนดวิชาที่เรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา
ทุกคน รายละเอียด วัน เวลา และสถานท่ีทดสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

15.  การขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษา   

 ผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและรายละเอียดการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่  

 งานรับเข้าและทะบียนประวัตินักศึกษา    ส านักงานทะเบียนนักศึกษา   

     โทรศัพท์ 0-2564-4440-79  ต่อ 1602 - 1608  

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
รอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1/1  การรับด้วยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน   

 

กิจกรรม วัน เดือน  ปี สถานที ่

การรับสมัคร   
   เปิดระบบรบัสมคัรโดยโรงเรียนด าเนินการสมัครผ่านระบบรับ
สมัครออนไลน ์

 
วันที่ 2 - 20 ตุลาคม  2560 

 
ที่  www.reg.tu.ac.th 

การประกาศผลการคัดเลือก   

   ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืก วันที่  8  ธันวาคม  2560 ที่  www.reg.tu.ac.th 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา   
   1. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผา่นระบบ Clearing-house    
        ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่  15 - 19  ธันวาคม   2560 ที่  a.cupt.net   

   2. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้าศกึษา  (ท่ียืนยันสิทธิเข้าศึกษา)    วันที่  22 ธันวาคม   2560 ที่  www.reg.tu.ac.th 

ประกาศปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

  การปฐมนิเทศ 

  การทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ   
   สมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 
 (TCTC) 

 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

  การจดทะเบยีน  

 การตรวจร่างกายนักศึกษา 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ที่  www.reg.tu.ac.th 

 วันเปิดภาคการศึกษา เดือนสิงหาคม  2561 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  
และ ท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ศูนย์ล าปาง (เฉพาะคณะทีม่ีการจดั 
การเรยีนการสอนสอนที่ มธ. ศูนย์
ล าปาง) 

 

 
 
 
 

 


