
 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา   

ประจ าปีการศึกษา  2561  

 รอบที ่2 รับแบบโควตาพืน้ที ่/ โครงการความสามารถพเิศษ  

-------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เห็นสมควรให้มีการรับสมคัรและคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ระดบัปริญญาตรี ( ภาคปกติ)  โครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา  2561  ดงันั้น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัรสอบ
คดัเลือกรอบท่ี 2 รับแบบโควตาพื้นท่ี / โครงการความสามารถพิเศษ  ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.  สถานทีใ่นการจัดการเรียนการสอน 

  มหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ทั้งน้ี การ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีศึกษามหาวทิยาลยัสงวนสิทธิในการก าหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภา
มหาวทิยาลยั (ถา้มี) 

 2.  คณะและจ านวนทีจ่ะรับเข้าศึกษา  แยกตามคณะ/สาขา ดงัน้ี 

รหัส คณะ / สาขาวชิา การทดสอบทาง
วชิาการ 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

01012620 นิติศาสตร์ GAT 15 
 

02012620 
02022620 

พาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
-  ประเภทวิชาการบญัชี  
-  ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ  

GAT  
4 
4 

03012620 รัฐศาสตร์ 
- สาขาการเมืองการปกครอง 
- สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ 
- สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 

GAT 4 

04012620 เศรษฐศาสตร์ GAT 4 
05012620 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ GAT 6 



รหัส คณะ / สาขาวชิา การทดสอบทาง
วชิาการ 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

06012620 ศิลปศาสตร์ GAT 10 
07012620 วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน GAT 4 
08012620 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา GAT 4 
09012620 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี GAT 8 
10012620 วศิวกรรมศาสตร์ GAT 5 
12032620 สหเวชศาสตร์ 

- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
- สาขาวชิาการจดัการกีฬา 
- สาขาวชิาการฝึกสอนกีฬา 

GAT 10 

14012620 พยาบาลศาสตร์ GAT 2 
 

15012620 
15022620 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
- สาขาวชิาการละคร 
- สาขาวชิาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 

GAT 2 

16012620 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง GAT 2 
17012620 สาธารณสุขศาสตร์ GAT 3 
18012620 วทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ GAT 2 
22002620 สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร GAT 1 
23001620 วทิยาลยันวตักรรม ท่าพระจันทร์ GAT 3 
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 3.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

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

เรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

(4)  เป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(5)  จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผดิหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ  คดัเลือก 

บุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
 
 



 
 
   4. คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกฬีา 

       (1)  ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  โดยมี 
คะแนนเฉล่ียสะสม GPA  ตั้งแต่ชั้น ม. 4  ม. 5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถา้มี)   ณ  วนัรับสมคัร  ไม่ต ่ากวา่  2.00  หรือ
เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือ เทียบเท่า  และมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 2.00  

(2) มีประวติั ผลงานและความสามารถดีเด่นทางกีฬาในระดบัชาติ ตามเกณฑก์ าหนดขอ้ใดขอ้หน่ึง  
หรือมากกวา่หน่ึงขอ้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - วนัท่ี 31 มกราคม 2561) 
ดงัต่อไปน้ี 

-   เป็นนกักีฬาตวัแทนทีมชาติไทยในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิค  เอเชียนเกมส์  ซีเกมส์               
ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์อาเซียน    
  -  เป็นนกักีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือนกักีฬายุวชนทีมชาติไทยท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากสมาคม
กีฬา หรือเป็นนกักีฬานกัเรียนไทยท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากกรมพลศึกษาใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
  -  เป็นผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งท่ี 1,2 หรือ 3 ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการ
แข่งขนักีฬารายการอ่ืน ๆ ท่ีระบุในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
                     (3) เป็นผูมี้ความสามารถและมีผลงานทางดา้นการกีฬาในชนิดกีฬาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงัน้ี 

กรีฑา 
ฟุตบอลชาย 
ฟุตซอลชาย 

รักบ้ีฟุตบอลชาย 
ซอฟทบ์อล 
บาสเกตบอล 
เซปักตะกร้อ 

วอลเลยบ์อล/วอลเลยบ์อลชายหาด 

แบดมินตนั 
เทนนิส 

เทเบิลเทนนิส 
หมากกระดาน 
ครอส์เวิร์ด 
บริดจ ์
เอแมท็ 
เปตอง 

ยโูด 
เทควนัโด 
คาราเตโ้ด 
ยงิปืน 
ฟันดาบ 

มวยไทย /มวยสากล 
ยยูติสู 

วา่ยน ้า  
โปโลน ้า 
ลีลาศ 
กอลฟ์ 
เรือพาย 
จกัรยาน 

ปันจกัสีสัต 

 เง่ือนไขการสมัคร 

        (1) ผูส้มคัรมีสิทธิสมคัรรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เพี ยง 1โครงการเท่านั้น ดงันั้ น 
ผูส้มคัรในโครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา จะตอ้งไม่เป็นผูส้มคัรในโครงการดงัต่อไปน้ี 

-     โครงการธรรมศาสตร์ชา้งเผือก 
-  โครงการส่งเสริมนกัเรียนเรียนดีภาคกลาง 
-  โครงการนกัศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
-  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2) 
 



 
 

- โครงการคดัเลือกนกัเรียนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลิมปิคเขา้ศึกษาต่อเป็น
กรณีพิเศษ (สสวท.) 

- โครงการรับนกัเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเขา้ศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- โครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท 
       (2) ผูส้มคัรสามารถเลือกสมคัรได ้2 คณะ หรือ  2 สาขา    ดงันั้นผูส้มคัรควรตรวจสอบคุณสมบติั

และเกณฑ์การคดัเลือกของคณะ / สาขาวิชาท่ีตอ้งการสมคัรให้เรียบร้อยก่อน   หากผูส้มคัรเลือกคณะ / สาขาวชิา
ใดโดยมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  จะไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก     

       (3) ผูส้มคัรมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเลือกสมคัรในโครงการใดโครงการหน่ึง ทั้ งน้ี  
ผูส้มคัรสามารถสมคัรไดห้ลายรอบตามความตอ้งการ แต่เม่ือตดัสินใจเลือกแลว้จะถูกตดัสิทธิจากการสมคัรใน
รอบถดัไป หากตอ้งการสมคัรในรอบถดัไปจะต้องสละสิทธิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยนัสิทธิและการสละสิทธิ
จะตอ้งท าในระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งน้ี การ
สละสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใชสิ้ทธิใหม่ ตอ้งมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย 
จะตอ้งตรวจสอบและรับรองตนเองวา่มีคุณสมบติัตรงตามประกาศการรับสมคัร   

       (4) ผูส้มคัรจะตอ้งตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบติัตรงตามประกาศการรับสมคัร หาก
มหาวิทยาลยัตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ผูส้มคัรรายใดมีคุณสมบติัไม่ตรงตามประกาศการรับสมคัรจะถือวา่ผูน้ั้น
ขาดคุณสมบติั ไม่มีสิทธิเขา้ศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมคัรแลว้จะไม่คืนเงินค่าสมคัรใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 5. การรับสมัคร 

   รับสมคัรผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  ท่ีเวบ็ไซต์ www.reg.tu.ac.th  ระหว่าง
วนัท่ี 15-31 มกราคม  2561 

• เปิดระบบรับสมคัรวนัท่ี 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 
• ปิดระบบรับสมคัรวนัท่ี  31 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. 

                     ช าระเงินผา่นระบบ  Teller Payment  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
วนัท่ี 15 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามเวลาท าการของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

     ขั้นตอนการรับสมัคร  

ข้ันตอนที ่1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมคัรฯ น้ี (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

ตนเองอยา่งละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)  
  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” โดยผูส้มคัรจะตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. พิมพแ์บบฟอร์มชา้งกีฬา 61/2 (ทา้ยประกาศ)  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มชา้ง 61/2  
ใหค้รบถว้น  

2. ด าเนินการอพัโหลดไฟตแ์บบฟอร์มชา้ง 61/2 ท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ให้เป็น 
ไฟต ์PDF โหลดเขา้ในไฟตท่ี์ 1  

3.    อพัโหลดใบรับรองแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็น PDF เขา้ในไฟตท่ี์ 2  
4.    อพัโหลด ผลงานทางดา้นกีฬาตามคุณสมบติัท่ีก าหนด เป็น PDF เขา้ในไฟตท่ี์ 3 และ 4 

  ขั้นตอนที ่4  การตรวจสอบข้อมูลทีส่มัคร 
  ตรวจสอบขอ้มูลการสมคัรใหถู้กตอ้ง หากพบวา่มีการกรอกขอ้มูลของผูส้มคัรไม่ถูกตอ้ง ขอให้
ผูส้มคัรด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหม่ใหถู้กตอ้ง มหาวทิยาลยัจะถือขอ้มูลการสมคัรท่ีบนัทึกในระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นส าคญั หรือก่อนน าไปช าระเงินค่าสมคัรท่ีธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
  ขั้นตอนที ่5  การพมิพ์แบบฟอร์มใบช าระเงิน 
  ผูส้มคัรน าใบแจง้การช าระเงินท่ีพิมพจ์ากระบบรับสมคัรออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยืน่ช าระ
เงินค่าสมคัร ผา่นระบบ Teller Payment เท่านั้น ท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ ตามวนัท่ีท่ีก าหนด โดยช าระค่าสมคัรตามอตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรท่ีก าหนด 
พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผูส้มคัรรายใดมิไดด้ าเนินการช าระเงินค่าสมคัรผา่น Teller Payment ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตามวนัทีท่ีก่ าหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน 
ระบบ รับสมัครออนไลน์ ทางอนิเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
  ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับช าระเงินค่าสมคัร และบนัทึกขอ้มูลการช าระเงินของผูส้มคัร 
บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะออกหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัร พร้อมคืนใบแจง้การช าระเงินใหผู้ส้มคัรเก็บไว้
เป็นหลกัฐานการสมคัร เม่ือช าระเงินค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้ จะถือวา่การสมคัรเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
(โปรดตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเกบ็ไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
หมายเหตุ : 

1) การเปล่ียนแปลงคณะ/หลกัสูตรท่ีสมคัรภายหลงัจากท่ีไดมี้การช าระเงินค่าสมคัรแลว้หรือ 
ตอ้งการยกเลิกการสมคัรดงักล่าวตามประกาศน้ี ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการยกเลิกการสมคัรผา่นระบบรับสมคัร
ออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และใหด้ าเนินการตามขั้นตอนการรับสมคัรใหม่ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินวนัสุดทา้ยของการ
รับสมคัร มหาวทิยาลยัจะถือขอ้มูลการสมคัรคณะ/สาขา/หลกัสูตรในฐานขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยท่ีไดก้ดยนืยนัการ
สมคัรผา่นอินเตอร์เน็ต หรือท่ีไดมี้การช าระเงินเป็นส าคญั 
 



 
 

2) กรณีการน าใบสมคัรท่ีท าการยกเลิกในระบบแลว้ไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมคัรใด ๆ  
ทั้งส้ิน 

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

ในกรณีสถานะการสมคัรไม่ถูกตอ้ง ผูส้มคัรสามารถทกัทว้งหรือยืน่ค าร้องขอตรวจสอบสิทธิ  
โดย download แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th   กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น พร้อมแนบหลกัฐานใบสมคัร
หรือการช าระเงิน ส่งมาภายในวนัท่ี 5 - 6 กุมภาพนัธ์ 2561ทาง E-mail : admissions_tu@hotmail.com  หรือ
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้  02-564-4440-79 ต่อ 1633 – 1638 หากพน้ก าหนดแลว้มหาวทิยาลยัจะไม่รับพิจารณาค า
ร้องใด  ๆทั้งส้ิน 

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

6.  อตัราค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ค่าสมคัรสอบ      คนละ  200 บาท 

 ค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา   คนละ  300 บาท 

       ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผา่นธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ*** 

              7.  หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการสมัคร  ดงัน้ี 
1)   ใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบรับสมคัรออนไลน์ ซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นสมบูรณ์ และ 

ลงลายมือช่ือผูส้มคัร พร้อมทั้งติดรูปถ่ายเคร่ืองแบบนกัเรียน (ขนาด 1 น้ิว) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบบั 
2)   วฒิุการศึกษา (ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษา พร้อม 

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั การปลอมแปลงวฒิุการศึกษาถือเป็นการกระท าผดิกฎหมาย 
และจะถูกตดัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา) 

3) ส าเนาประกาศนียบตัรหรือใบรับรองผลงานความสามารถในทางกีฬาตามท่ีก าหนดไว ้
คุณสมบติัเฉพาะทางดา้นกีฬา จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมหรือ       
อุปกนายกสมาคม ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมกีฬา) เป็นผูรั้บรอง และ/หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
ส าเนาประกาศนียบตัรหรือใบรับรองระดบันานาชาติท่ีเจา้ภาพออกให้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
จ านวน 1 ชุด 
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4) ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัปัจจุบนัและผูส้มคัรลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน  1  ชุด 

5) ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุด 

6)    แบบฟอร์มประกอบการสมคัร (แบบฟอร์ม ช้าง 61/2)  ผูส้มคัรตอ้งกรอกรายละเอียดให้   

ครบถว้นตามความเป็นจริง   

                           ***น าเอกสารดังกล่าวข้างต้นส่งทางไปรษณย์ี (EMS) ภายในวันที ่5 กุมภาพนัธ์  2561 สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่  งานกจิกรรมนักศึกษา โทร. 02-5642922 , 02-5644440-59 ต่อ 1245*** 

           โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางกฬีา รอบ 2 

           งานกจิกรรมนักศึกษา  กองกจิการนักศึกษา   

           อาคารยมิเนเซียม 7  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

           เลขที ่99 หมู่ 18  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง 

           ปทุมธานี  12121  
 

8. วธีิการคัดเลือก / เกณฑ์การคัดเลือก  

  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคดัเลือกตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) การสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

การสมคัรจะ เสร็จส้ินสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูส้มคัรไดส้มคัรผา่นระบบการรับสมคัรออนไลน์  
ทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต ์www.reg.tu.ac.th  และช าระเงินค่าสมคัรผา่นช่องทางท่ีก าหนด ตามขั้นตอนการสมคัร
ท่ีก าหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือวา่การสมคัรนั้นเป็นโมฆะ และมหาวทิยาลยัฯ จะไม่คืนเงินค่าสมคัรไม่วา่กรณี  
ใด ๆ ทั้งส้ิน 

2) การทดสอบความสามารถทางวชิาการ 
                                  ผลคะแนนการทดสอบทางวชิาการ จะพิจารณาจากคะแนน ทดสอบวชิาความถนดัทัว่ไป 
(GAT) ปีการศึกษา 2561 ท่ีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ดูรายละเอียดการ
สมคัรสอบและวนั เวลาสถานท่ีสอบ ไดท่ี้  www.niets.or.th  ทั้งนี ้ผู้ทีไ่ม่ได้สมัคร หรือพลาดการสมัครจะไม่ได้รับ
การพจิารณาคัดเลือกโครงการนี้   

 
            มหาวทิยาลยัจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบ GAT ของผูส้มคัรจาก 
                             สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) มาประมวลผลการคดัเลือก 
               ผู้สมัครไม่ต้องย่ืนคะแนนสอบมายังมหาวิทยาลยั 
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3) การประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธ์ิเข้าทดสอบความสามารถทางกฬีา 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรตามเกณฑท่ี์คดัเลือก (ขอ้ 3-4) และจะ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ทดสอบความสามารถทางกีฬา โดยจะประกาศรายช่ือฯ ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ทาง
เวบ็ไซต ์ www.sa.tu.ac.th  เลือกหัวข้อ นักศึกษาดีเด่นทางการกฬีา ซ่ึงรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบในวนัท่ีประกาศ
รายช่ือฯ อีกคร้ัง ทั้งน้ี การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

4) การทดสอบความสามารถทางการกฬีา 
                                  เกณฑก์ารพิจารณาจะใชผ้ลคะแนนการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ี
ผูส้มคัรระบุไวใ้นใบสมคัร ซ่ึงจะทดสอบในวนัท่ี 11 – 12  มีนาคม 2561 และหากผูเ้ขา้ทดสอบไม่มาทดสอบ
ความสามารถทางกีฬาตามท่ีก าหนด จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

5) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ ในวนัที ่10 เมษายน 2561 ทาง  

เวบ็ไซต์ www.sa.tu.ac.th  เลือกหัวข้อ นักศึกษาดีเด่นทางการกฬีา และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ
การรับสมคัรออนไลน์ ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ทางเวบ็ไซต ์www.reg.tu.ac.th  ซ่ึงรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบ
ในวนัท่ีประกาศรายช่ือฯ อีกคร้ัง ทั้งน้ี การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6) การสอบสัมภาษณ์ 
ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งเขา้สอบสัมภาษณ์ ในวนัอาทิตย ์ท่ี  22 เมษายน 2561 ลงทะเบียนเวลา  

8.30 น. ณ อาคารยมิเนเซียม 7  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต พิจารณาตามเกณฑแ์ละดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบคดัเลือกของมหาวทิยาลยั 
                           เอกสารทีต้่องน ามาเป็นหลกัฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
  - แบบฟอร์มชา้ง 61/2 ท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ 
  - ใบสมคัรท่ีพิมพผ์า่นระบบรับสมคัรออนไลน์ ท่ี www.reg.tu.ac.th  เลือกหวัขอ้ THAMMASAT 

ADMISSIONS 61 เขา้ระบบ และเลือกรายการ รายการใบสมคัร/ตรวจสอบสถานการณ์สมคัร 
  - วฒิุการศึกษา (ฉบบัจริง) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  - บตัรประจ าตวัประชาชน 
 9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
  มหาวทิยาลยัฯ จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 
ในวนัที ่26 เมษายน  2561 ผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต ์www.reg.tu.ac.th   เท่านั้น ตามรายละเอียดท่ีแนบทา้ย
โครงการ  
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10.  การยืนยนัสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลยีริงเฮาส์  (Clearing-house) วนัที ่3-6 พฤษภาคม 2561 

 ขั้นตอนการยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามการบริหารจดัการและขั้นตอนของสมาคมท่ี 
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหดน โดยศึกษารายละเอียดไดท่ี้ http:// a.cupt.net 

 11. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณผู้ียืนยนัสิทธิเข้าศึกษา) วนัที ่11 พฤษภาคม 2561 
  มหาวทิยาลยัจะประกาศฯ ผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th    เท่านั้น 

12.  การจัดระดับพืน้ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

  มหาวิทยาลยัไดมี้การก าหนดให้ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทุกคน
จะตอ้งเขา้รับการทดสอบสมรรถนะดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และสมรรถนะดา้นการคิดอ่านและเขียนอยา่ง
มีวิจารณญาณ โดยศูนยท์ดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะ
และทกัษะของนกัศึกษาทั้งก่อนเขา้ศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษา โดยจะน าผลท่ีไดจ้ากการวดัผลไปใชใ้นการจดั
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  และ
หากปรากฏวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะไม่รับเขา้ศึกษา 
               หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคร้ังนี้เป็นโมฆะและจะไม่
คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณใีดๆ   
               3.  ตอ้งไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนใน
ประเทศไทย หากภายหลงัพบวา่ช่ือในทะเบียนนกัศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
ผูน้ั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาทนัที ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 



 
 
 

       4.  ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หากมหาวิทยาลยัตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผูใ้ดปลอม  ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมคัร หรือการคัดเลือก  หรือการข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษา  มหาวิทยาลยัจะถอนช่ือผูน้ั้นออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และด าเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป 
                 15. หลกัสูตรและอตัราค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวทิยาลยั ว่าด้วย อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ช้ันปริญญาตรี ดูรายละเอยีดได้ทีเ่วบ็ไซต์   www.reg.tu.ac.th   หรือเวบ็ไซต์แต่ละคณะ 

  ประกาศ    ณ      วนัท่ี       20     เดือน  ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                                                        
          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริยา  ณ นคร) 

                    รักษาการแทนในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ 
                                             ปฏิบติัการแทนผูรั้กษาการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาพืน้ที่ / โครงการความสามารถพเิศษ    
                                    ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 
 

คุณสมบัตทิางกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ก าหนดเพิ่มเตมิดังต่อไปนี ้
ล าดับ ชนิดกีฬา รายการแข่งขันที่ก าหนด 

1. ฟตุบอลชาย -เป็นนกักีฬาอาชีพท่ีลงทะเบียนในการแข่งขนัไทยพรีเมียร์ลีก ดิวิชัน่ 1 และดิวิชั่น 2 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนัถ้วย ก. ของ 
กรมพลศกึษา  

2. ฟตุซอลชาย -เป็นนกักีฬาอาชีพในการแข่งขนัไทยแลนด์ฟตุซอลลีก 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนัฟตุซอลรุ่น 18 ปี ประเภท ก. กรมพล
ศกึษา  

3. บาสเกตบอล -เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนับาสเกตบอลสปอนเซอร์ชิงแชมป์
ประเทศไทย  
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลลีกแห่งประเทศไทย 
(TBL)และ(ABL) และ/หรือการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลดีวีชัน่ 1,2 และ 3 หรือ 
ในการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ ก, ข, และ ค 

4. วอลเลย์บอล - เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 
- เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3  ในการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอล Pro Challenge. 
- เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอล ถ้วย ก , ข  

5. เซปักตะกร้อ -เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬาตะกร้อรีโว้คพั 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬาตะกร้อมหกรรมกีฬาท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทย “ไทคพั” 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั  1-8  ในรายการชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์คพั  
ชิงแชมป์ถ้วยพระบรมโอรสาธิราชฯ,ชิงแชมป์ถ้วยพระเทพรัตนราชสดุาฯ(ซึง่สมาคมตะกร้อ
กีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จดั) 

6. วา่ยน า้ -เป็นนกักีฬาท่ีมีสถิติ เทียบเคียงกบัอนัดบัท่ี 1-3 ของรายการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ลา่สดุ 

7. ยิงปืน -เป็นนกักีฬาท่ีมีสถิติ เทียบเคียงกบัอนัดบัท่ี 1-3 ของรายการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ลา่สดุ 

8. กรีฑา -เป็นนกักีฬาท่ีได้รับอนัดบั 1,2 และ 3 ในการแข่งขนักีฬากรีฑานกัเรียนนกัศกึษาสงักดั 
สพฐ. รอบระดบัประเทศ และ/หรือในการแข่งขนักีฬากรีฑาโครงการดาวรุ่งมุง่สูโ่อลิมปิก 
ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย หรือรายการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
ครัง้ลา่สดุ 
 



ล าดับ ชนิดกีฬา รายการแข่งขันที่ก าหนด 
9. แบดมินตนั 

(พิจารณาเฉพาะ
ประเภทบคุคล) 

-เป็นนกักีฬาในอนัดบัท่ี  1-8  ของระดบัเยาวชนโดยการจดัอนัดบัของสมาคมแบดมินตนั
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 หรือ 
-เป็นนกักีฬาในอนัดบัท่ี  1-16  ของระดบัทัว่ไปโดยการจดัอนัดบัของสมาคมแบดมินตนั
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในของรายการที่จดัการแขง่ขนัโดยสมาคมแบดมินตนั
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 

10. เทเบิลเทนนิส 
(พิจารณาเฉพาะ
ประเภทบคุคล) 

-เป็นนกักีฬาในอนัดบัท่ี  1-10  ของระดบัทัว่ไปโดยการจดัอนัดบัของสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทย 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในรายการที่จดัการแข่งขนัโดยสมาคมเทเบิลเทนนิส
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

11. เทนนิส 
(พิจารณาเฉพาะ
ประเภทบคุคล 

เป็นนกักีฬาในอนัดบัท่ี  1-8  ในการจดัอนัดบันกัเทนนิสเยาวชนอาย ุ18 ปี    
 ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  หรือ 
-เป็นนกักีฬาในอนัดบัท่ี  1-16 ในการจดัอนัดบันกัเทนนิสของระดบัทัว่ไป    
 ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
-เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในของรายการที่จดัการแขง่ขนัโดย 
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

12. กอล์ฟ - เป็นนกักีฬาอาชีพ 
- เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในรายการที่จดัการแข่งขนัโดยสมาคมกอล์ฟแห่ง
ประเทศไทย หรือสมาคมกอล์ฟสมคัรเลน่แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคม
กอล์ฟแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกอล์ฟ 

13. หมากกระดาน -เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในรายการที่จดัการแข่งขนัโดยสมาคมหมากกระดาน
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมหมากกระดานแห่งประเทศไทย 

14. ครอสเวิร์ด -เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในรายการที่จดัการแข่งขนัโดยสมาคมครอสเวิร์ด    
แห่งประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 

15. บริดจ์ -เป็นนกักีฬาท่ีได้อนัดบั 1,2 และ 3 ในรายการที่จดัการแข่งขนัโดยสมาคมบริดจ์แห่ง
ประเทศไทย หรือโดยการรับรองของสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
       ปฏทินิโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

 

รายการ ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

การสมัคร  
 

1. สมคัรสอบผ่านระบบการรับสมคัรออนไลน์ ตาม
ขัน้ตอนการสมคัร  ท่ี www.reg.tu.ac.th ตัง้แตว่นัท่ี     
15-31 มกราคม 2561  
2. สง่เอกสารประกอบการสมคัรทางไปรษณีย์ (EMS) 
ภายในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
    - แบบฟอร์มช้าง 61/2 
    - วฒิุการศกึษา 
    - ส าเนาประกาศนียบตัรหรือใบรับรองผลงาน
ความสามารถทางด้านกีฬา  
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   - ส าเนาบตัรประชาชน 

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ฝ่ายรับเข้าส านกัทะเบียนนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
www.reg.tu.ac.th   เลือกเข้า
THAMMASAT ADMISSIONS 61 เข้าสู่
ระบบตามขัน้ตอน หรือ 
www.sa.tu.ac.th  เลือกเข้านกัศกึษา
ดีเดน่ทางการกีฬา 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-5644440-59 
ตอ่ 1245 / 02-5642922 

ช าระเงนิค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
วนัท่ี 15 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2561  
(ปิดช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคารหรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส) 

- คา่สมคัร คนละ 200 บาท 

- คา่ทดสอบความสามารถทางกีฬา    
คนละ 300 บาท  

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุ
สาขาทัว่ประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ตรวจสอบสถานะการ
ช าระเงนิค่าสมัคร 

3 วนัหลงัจากวนัท่ีช าระเงินคา่สมคัร 
(ไมน่บัรวมวนัช าระเงินคา่สมคัร วนัเสาร์ อาทิตย์และ
วนัหยดุราชการ) 

ท่ีเวบ็ไซต์ www.reg.tu.ac.th 

หวัข้อระบบรับสมคัร (ส าหรับผู้สมคัร) 

เข้าสูร่ะบบเลือกเมนผูลการสมคัรสอบ 

การทกัท้วงสถานะการ
สมัครในระบบ 

 

กรณีสถานะไมถ่กูต้อง โดยย่ืนค าร้องผ่านระบบออนไลน์ 
ในหวัข้อ การขอตรวจสอบสทิธิ 
ระหวา่งวนัท่ี 5 – 6 กมุภาพนัธ์ 2561  
 

โดย Download แบบฟอร์ม ท่ีเวบ็ไซต์ 

www.reg.tu.ac.th 

เกณฑ์การคัดเลือก 1. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ 
    พิจารณาจากคะแนนทดสอบวิชาความถนดัทัว่ไป 
(GAT) ท่ีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทางออนไลน์ ท่ี 
www.niets.or.th 

รับสมัคร     

   :  22 พฤศจิกายน – 25 ธนัวาคม 
2660 
ก าหนดการสอบ 
   :  24-27 กมุภาพนัธ์ 2561 
ประกาศผลสอบ 
   :  5 เมษายน 2561 
 

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


รายการ ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

เกณฑ์การคัดเลือก (ต่อ) 2. การทดสอบความสามารถทางกีฬา 
    พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบความสามารถ
ทางกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีผู้สมคัรระบไุว้ในใบสมคัร 

ก าหนดการสอบ 

   :  11-12 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. 

ณ อาคารยิมเนเซียม 7 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

**ให้ผู้ เข้าสอบน าอปุกรณ์กีฬาตามชนิด
กีฬาท่ีสมคัร และชดุกีฬา เพ่ือเข้า
ทดสอบในวนัท่ีก าหนด** 

3. สอบสัมภาษณ์ 
    พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัและ
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ก าหนด 
**รายงานตวั ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 
7 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต** 

วนัสอบ   :  วนัอาทิตย์ ท่ี 22 เมษายน  

                 2561 

เวลา       :  09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ี   :  อาคารยิมเนเซียม 7 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้าทดสอบ
ความสามารถทางกีฬา 

มหาวิทยาลยัจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
ความสามารถทางกีฬา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต์ 
www.sa.tu.ac.th   หวัข้อ นกัศกษาดีเดน่ทางการกีฬา 

ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี        
02-5644440-59 ตอ่ 1245 /                
02-5642922 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลยัจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สมัภาษณ์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต์ 
www.sa.tu.ac.th   หวัข้อ นกัศกึษาดีเดน่ทางการกีฬา  
ในวนัท่ี 10 เมษายน 2561 

และในระบบการรับสมคัรออนไลน์  ทางเวบ็ไซต์ 
www.reg.tu.ac.th   ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี        
02-5644440-59 ตอ่ 1245 /                
02-5642922 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือก  

มหาวิทยาลยัจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกและมี
สิทธิเข้าศกึษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวบ็ไซต์ 
www.reg.tu.ac.th    ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และท่ี
เวบ็ไซต์ www.sa.tu.ac.th   หวัข้อ นกัศกษาดีเดน่
ทางการกีฬา 

ดรูายละเอียดและขัน้ตอนในการยืนยนั
สิทธิเข้าศกึษา ได้ประกาศฯ รับสมคัรใน
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการ
กีฬา  หวัข้อท่ี 10-15 
 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 

ผู้ผ่านการคดัเลือก ต้องด าเนินการยืนยนัสทิธ์ิเข้าศกึษา
ในวนัท่ี 3-6 พฤษภาคม 2561 ตามขัน้ตอน ท่ี http:// 
a.cupt.net 

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประกาศฯ หวัข้อ 
ท่ี 10-15  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี        
02-5644440-59 ตอ่ 1245 /                
02-5642922   

 

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


ช้าง 61/2 
แบบฟอร์มประกอบการสมัคร 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา (ภาคปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา  2561  

รอบที ่2 รับแบบโควตาพืน้ที ่/ โครงการความสามารถพเิศษ 
............................................... 

ค าช้ีแจง : 1.   เอกสารแบบฟอร์มนี ้ ไม่ใช่  ใบสมัคร  
  2.  ผูส้มคัรตอ้งสมคัรผา่นเวบ็ไซตข์องส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

                     http://www.reg.tu.ac.th  โดยกรอกขอ้มูลตามรายละเอียดและขั้นตอนท่ีก าหนดให้เรียบร้อยก่อน 
 3.  ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มน้ีใหค้รบถว้น และตอ้งจดัส่งเอกสารแบบฟอร์ม 

ประกอบการสมคัรน้ี ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งมา ท่ี งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12121 
ภายในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 พร้อมหลกัฐานการสมคัร (ใบช าระเงิน) แฟ้มผลงานทางดา้นกีฬา (ตน้ฉบบั) และ
หลกัฐานอ่ืน ๆ ตามประกาศใน ขอ้ 7. 

1. ชนิดกฬีา โปรดท าเคร่ืองหมาย ( ✔ ) ในชนิดกฬีาทีต้่องการสมัคร  
 
...........กรีฑา 
...........ฟุตบอลชาย* 
...........ฟุตซอลชาย* 
...........รักบ้ีฟุตบอลชาย* 
...........ซอฟทบ์อล 
...........บาสเกตบอล 
...........เซปักตะกร้อ 
...........วอลเลยบ์อล 

 
.......วอลเลยบ์อลชายหาด 
........แบดมินตนั 
.........เทนนิส 
.........เทเบิลเทนนิส 
.........หมากกระดาน 
.........ครอส์เวร์ิด 
..........บริดจ ์
..........เอแมท็ 

 
.........กอลฟ์ 
..........มวยไทย/มวยสากล 
...........ยโูด 
..........เทควนัโด 
..........คาราเตโ้ด 
...........ยงิปืน 
..........ฟันดาบ 
...........ยยูติสู 

 
.........วา่ยน ้า 
.........โปโลน ้า 
..........กระโดดน ้า 
..........ระบ าใตน้ ้า 
..........เรือพาย 
..........เปตอง 
..........ลีลาศ 
..........ปันจกัสีลตั 
..........จกัรยาน 
 

หมายเหตุ  *  รับเฉพาะนักกีฬาชาย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงัไม่มีความพร้อมส าหรับการสร้างและเตรียม 

                     ทมีนักกฬีาหญิง 
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2. คณะทีส่มัครเข้าศึกษา (ผู้สมัครสามารถเลอืกได้ 2 ล าดับ) 
 ล าดบัท่ี 1 คณะ......................................................................สาขาวชิา .................................................................... 
             สาขาวชิา.................................................................... 
 ล าดบัท่ี 2 คณะ......................................................................สาขาวชิา..................................................................... 
                                                                          สาขาวชิา.................................................................... 
3. ประวตัิส่วนตัว 
3.1 ช่ือ นาย/นางสาว................................................................นามสกุล...................................................................  
 ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) ….....................................................…..................................................................… 
 เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                                                                                                  
3.2 เกิดวนัท่ี…..….เดือน....……………..พ.ศ……...…อาย…ุ....…..ปี สัญชาติ…………......……........………… 
3.3 ส่วนสูง............…….............ซม. น ้าหนกั……..................….กก. กรุ๊ปเลือด.....................................................  
3.4 ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี.........หมู่ท่ี........... ซอย.....................ถนน.. .....................แขวง/ต าบล................................. 
เขต/อ าเภอ.........................จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์...................................  
3.5 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี..................หมู่ท่ี.................. ซอย................................ถนน.................................................. 
 แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ.......................................... จงัหวดั............................................. 
 รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์............................….เจา้ของบา้นเก่ียวขอ้งเป็น............................................... 
6.3 ติดต่อไดส้ะดวกระหวา่งสมคัรและรอฟังผล บา้นเลขท่ี.….....……......หมู่ท่ี…....…ซอย.….........……............. 
ถนน……………...........แขวง/ต าบล....….........…......เขต/อ าเภอ..................................จงัหวดั……....................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัทมื์อถือ……….….......………โทรศพัทบ์า้น........................................... 
 อีเมล…์………………………….…………………………………………………............………………………  
3.7 บิดาช่ือ.....................……........................................นามสกุล…............……..….…………………………….. 

 ( ) มีชีวติอยู ่อาย…ุ…....…….ปี    ( ) ถึงแก่กรรม 
อาชีพ………………...…..……...................... สถานท่ีท างาน...……....................................................................... 
โทรศพัท…์………….………...……......….  อีเมล…์………………………......….……………………………… 
3.8 มารดาช่ือ..........................................................  นามสกุล……............…....…………………………………… 

( ) มีชีวติอยู ่อาย…ุ…....…….ปี    ( ) ถึงแก่กรรม 
อาชีพ………………...…..……...................... สถานท่ีท างาน……..........……...........................................……..…  
โทรศพัท…์………...….……………......….  อีเมล…์………………………......….……………………………… 
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3.9 หากผูป้กครองเป็นผูอ่ื้นมิใช่บิดา – มารดา ช่ือผูป้กครอง……………………………………..….....………… 
 เก่ียวขอ้งเป็น………………….........…… บา้นเลขท่ี.….....……......หมู่ท่ี……ซอย.….....................……............. 
ถนน……………...........แขวง/ต าบล....….........…......เขต/อ าเภอ..................................จงัหวดั……....................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัทมื์อถือ……….….......………โทรศพัทบ์า้น........................................... 
 อีเมล…์………………………….…………………………………………………............………………………  
4. ประวตัิการศึกษา 

4.1 การศึกษา (   ) ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียน……………………………..…….….… 
 ต าบล/แขวง...................…...เขต/อ าเภอ............................จงัหวดั.....................................…พ.ศ..…...................... 
          (   ) ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียน….......................…………………......... 
 ต าบล/แขวง............................…...เขต/อ าเภอ.......…..........…........จงัหวดั........................…พ.ศ…....................... 

ระดบัการศึกษา โรงเรียน/สถาบนั เวลาท่ีศึกษา 
พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

คะแนน 
เฉล่ีย 

( ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
( ) เทียบเท่า ม. 3 

   
   

( ) ผลการศึกษา ม. 4 
( ) ผลการศึกษา ม. 5 
( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 

   
   
   

  4.2 แผนการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(    ) โปรแกรมวทิยาศาสตร์ 
(    ) โปรแกรมศิลป์ค านวณ 
(    ) โปรแกรมศิลป์ภาษา…………………………………….......................…………………..…………. 
(    ) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………….................………………….. 
4.3 ขา้พเจา้เคยไดรั้บทุนการศึกษา เม่ือ พ.ศ. …………………..เป็นเงินทุน 
( ) เรียนดี  ( ) ขาดแคลน  ( ) ทุนกีฬา 
( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..…………….จาก…….....….………จ านวนเงิน……..................…บาท 

5. ประวตัิด้านกฬีา (โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน) 
  5.1 ชนิดกีฬาท่ีสมคัร 
  ชนิดกีฬา…………………..ประเภท……………….……….ต าแหน่งท่ีเล่น…..……..………………...... 
  5.2 ทีมท่ีสังกดั ( ) ปัจจุบนัสังกดัทีมหรือสโมสร (ระบุ) ……………….…….…………………………... 

( ) เคยสังกดัทีมหรือสโมสร (ระบุ) .................................................ปี......................... 
( ) ไม่ไดส้ังกดัทีมใด 



4 
              5.3 ช่ือผูฝึ้กสอนท่ีอา้งอิง (เป็นผูท่ี้รู้ประวติัของผูส้มคัร) 
  ช่ือผูฝึ้กสอนกีฬา 1. …………………….…..............……….…โทรศพัท…์…………..................… 
   2. . …………………….…..............……….…โทรศพัท…์…………..................… 

5.4 ประวติัการบาดเจบ็  
วนั เดือน ปี ท่ีบาดเจบ็ ท่ีบริเวณ แพทยผ์ูรั้กษา ท่ีโรงพยาบาล 

    
    
    
 
 อาการปัจจุบนั....................................................................................................................................... 

5.5 สถานภาพของความเป็นนกักีฬา 
[ ] ทีมชาติ [ ] เยาวชนทีมชาติ 

   ( ) ปัจจุบนั    ( ) ปัจจุบนั 
( ) อดีต พ.ศ................   ( ) อดีต พ.ศ................. 

  [ ] กีฬาแห่งชาติ [ ] เยาวชนแห่งชาติ 
  ( ) ปัจจุบนั    ( ) ปัจจุบนั 

( ) อดีต พ.ศ................   ( ) อดีต พ.ศ................. 
 ปัจจุบนัขา้พเจา้  

 ( ) เลิกฝึกซอ้มและแข่งขนักีฬาแลว้ เพราะ……………………………….…………………..... 
 ( ) ยงัฝึกซอ้มและแข่งขนัสม ่าเสมอ โดยฝึกซอ้มประจ าท่ี…………………….....…………....... 

5.6 ประสบการณ์การแข่งขนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั  

      โปรดท าเคร่ืองหมาย [✔] ในหวัขอ้ท่ีตรงกบัประสบการณ์ของผูส้มคัร 
5.6.1 นักกฬีาตัวแทนทมีชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ   
  5.6.1.1 [ ] โอลิมปิกเกมส์ วนัท่ีแข่งขนั......................ณ ประเทศ..................................... 
       ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

  5.6.1.2 [  ] เอเชียนเกมส์ วนัท่ีแข่งขนั.....................ณ ประเทศ............................................................ 
      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา........................................ประเภท............................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  
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 5.6.1.3 [  ] ซีเกมส์ วนัท่ีแข่งขนั............................ณ ประเทศ.............................................................. 

      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา........................................ประเภท................................................ 
   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

 5.6.1.4 [  ] การแข่งขนัชิงแชมป์โลก/เอเชีย ช่ือรายการ......................................................................... 
       วนัท่ีแข่งขนั........................................ณ ประเทศ................................................................. 
      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา.......................................ประเภท................................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

 5.6.2 นักกฬีาตัวแทนเยาวชนทมีชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน  
  5.6.2.1 [ ] กีฬาเยาวชนนานาชาติ ช่ือรายการ......................................................................................... 

   วนัท่ีแข่งขนั..................................................ณ ประเทศ....................................................... 
     ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท.......................................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

  5.6.2.2 [ ] กีฬานกัเรียนอาเซียน ช่ือรายการ............................................................................................ 
                วนัท่ีแข่งขนั....................................................ณ ประเทศ....................................................... 

      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท........................................................... 
   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

 5.6.3 นักกฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ  
   5.6.3.1 [ ] กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี................ณ จงัหวดั........................................................  
      วนัท่ีแข่งขนั..............................…..................................................................... 
      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
5.6.4 นักกฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ     

 5.6.4.1 [ ] กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี............. ณ จงัหวดั........................................... 
วนัท่ีแข่งขนั...................................………............................................................ 

      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 
   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
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5.6.5 นักกฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกฬีารายการอื่น ๆ  
  5.6.5.1 ช่ือรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ................................... 
      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
5.6.5.2 ช่ือรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ.................................. 

      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 
   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 

5.6.5.3 ช่ือรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ.................................. 
      ผลการแข่งขนั ชนิดกีฬา................................ประเภท...................................... 

   ( ) ทอง (ท าลายสถิติ.......................)        ( ) เงิน             ( ) ทองแดง 
   ( ) เขา้ร่วมการแข่งขนั  

 
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง โครงการรับสมคัรศึกษาผูมี้ 

ความสามารถดีเด่นทางกีฬา (ภาคปกติ)  ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 2 รับแบบโควตาพื้นท่ี / โครงการความสามารถ
พิเศษ และรายละเอียด/เง่ือนไขอ่ืน ๆ จนเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้ ขอรับรองวา่ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับ
สมคัร และไดส่้งหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงไว ้ครบถว้นแลว้ หากหลกัฐานและเอกสารต่าง 
ๆ ไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้ดัสิทธ์ิในการสมคัรเขา้ศึกษา ตามโครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถ
ดีเด่นทางกีฬา (ภาคปกติ)  ปีการศึกษา 2561รอบท่ี 2 รับแบบโควตาพื้นท่ี / โครงการความสามารถพิเศษ 
 
 
 

ลงช่ือผูส้มคัร.................................................. 
     (............................................................................) 

               วนัท่ี............เดือน......................พ.ศ................. 


