ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา
ประจาปี การศึกษา 2561
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
-------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ( ภาคปกติ) โครงการรับนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจาปี การศึกษา 2561 ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับสมัครสอบ
คัดเลือกรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ดังต่อไปนี้
1. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต ทั้ง นี้ การ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย สงวนสิ ท ธิ ใ นการก าหนดสถานที่ ศึ ก ษาตามความเหมาะสมโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คณะและจานวนทีจ่ ะรับเข้ าศึกษา แยกตามคณะ/สาขา ดังนี้
รหัส

คณะ / สาขาวิชา

คะแนนทางวิชาการ

จานวนรับเข้ า
ศึกษา

01012620

นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

6

02012620
02022620
04012620
05012620
06012620
07012620
08012620
09012620

- ประเภทวิชาการบัญชี
- ประเภทวิชาการบริ หารธุรกิจ

1
1
3
1
7
1
5
9

เศรษฐศาสตร์
สั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คะแนน
GAT/O-NET/SAT
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25

-2รหัส
10012620
12032620

14012620
15012620
15022620
16012620
17012620
18012620
22002620
23001620

คณะ / สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
- สาขาวิชาการจัดการกีฬา
- สาขาวิชาการฝึ กสอนกีฬา
พยาบาลศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการละคร
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
สาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์
รวม

คะแนนทางวิชาการ

จานวนรับเข้ า
ศึกษา

2
6

คะแนน
GAT/O-NET/SAT
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25

2
2

2
3
2
1
3
57

3. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) เป็ นผูท้ ี่ยดึ มัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคที่สาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการกีฬา
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติไม่เสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรงและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่า
เรี ยนเต็ม ความสามารถและจะปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ของมหาวิท ยาลัยที่ มี อยู่แล้ว หรื อที่ จะมี ต่อไปโดย
เคร่ งครัดทุกประการ
(4) เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(5) จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิดหรื อร่ วมกระทาทุจริ ตในการสอบ คัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
(1) ผูส้ มัครต้องเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย สะสม GPA ตั้ง แต่ ช้ ัน ม. 4 ม. 5 และ ม.6 ณ วัน รั บ สมัค ร ไม่ ต่ ากว่า 2.00 หรื อ เป็ นผูท้ ี่ ส าเร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เทียบเท่า และมีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

-3(2) มีประวัติ ผลงานและความสามารถดีเด่นทางกีฬาในระดับชาติ ตามเกณฑ์กาหนดข้อใดข้อหนึ่ง
หรื อมากกว่าหนึ่งข้อ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นตัวแทนแข่ งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ กีฬาโอลิมปิ ค เอเชียนเกมส์ ซี เกมส์ ชิงแชมป์ โลก
ชิงแชมป์ เอเชีย ชิงแชมป์ อาเซียน นักเรี ยนอาเซี ยน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี ยน กีฬามหาวิทยาลัยโลก
2. ได้ รับรางวัลอันดับ 1 2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาชิ งชนะเลิศ แห่ งประเทศไทย/ กีฬาแห่ งชาติ
รอบประเทศ/ กี ฬ าเยาวชนแห่ งชาติ รอบประเทศ/ กี ฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ ง ประเทศไทย/ กี ฬ าชิ ง ถ้ว ย
พระราชทาน/ กีฬาที่สมาคมรับรอง
3. ได้ รับ รางวัลอันดั บ 1 ในการแข่งขันกี ฬ านัก เรี ยน นักศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย/ คัดภาคกี ฬ า
แห่งชาติ/ กีฬากรมพลศึกษา
4. มีสถิติเทียบเคียงอับดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ได้แก่
กีฬาว่ายน้ า ยิงปื น กรี ฑา
5. อยู่ในอันดับที่ 1-16 ในการจัดอันดับของสมาคมกี ฬา ได้แก่ กี ฬาแบดมินตัน เทเบิลเทนนิ ส
ลอนเทนนิส (เฉพาะประเภทบุคคล)
6. รายการแข่ งขันอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการโครงการฯ เห็นสมควร
(3) เป็ นผูม้ ีความสามารถและมีผลงานทางด้านการกีฬาในชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
กรี ฑา ชาย
คาราเต้-โด
รักบี้ฟุตบอล หญิง
ว่ายน้ า
กอล์ฟ หญิง
แบดมินตัน
ฟันดาบ ชาย
โปโลน้ า
เทนนิส
บาสเกตบอล ชาย
หมากกระดาน
ระบาใต้น้ า
เทเบิลเทนนิส หญิง
เทควันโด
ครอส์เวิร์ด
วอลเลย์บอล
ยูยติ สู
ยิงปื น
บริ ดจ์
ปี นหน้าผา
ลีลาศ
เซปักตะกร้อ
เอแม็ท
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ
เห็นสมควร
เงื่อนไขการสมัคร
(1) ผูส้ มัครสามารถเลื อกสมัครได้ 2 คณะ หรื อ 2 สาขา ดังนั้นผูส้ มัครควรตรวจสอบคุ ณสมบัติ
และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ / สาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครให้เรี ยบร้อยก่อน หากผูส้ มัครเลือกคณะ / สาขาวิชา
ใดโดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
(2) ผูส้ มัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผูน้ ้ นั
ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ เข้าศึกษา กรณี ที่เสี ยค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น

-45. การรับสมัคร
ส่ งใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารยิมเนเซี ยม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต ระหว่าง
วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
***สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-5642922 , 02-5644440-59 ต่ อ 1245***
6. อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครสอบ คนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
โดยช าระเงิ น ผ่ า นเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ตู้ เอที เอ็ ม ชื่ อ บัญ ชี
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” สาขาท่าเตียน บัญชีเลขที่ 026-1-02122-2 ภายในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561
7. หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตามความเป็ นจริ ง และลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
พร้อมทั้งติดรู ปถ่ายเครื่ องแบบนักเรี ยน (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
2) วุฒิการศึกษา (สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน 6 ภาคการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ การปลอมแปลงวุฒิการศึกษาถือเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และจะถูกตัดสิ ทธิ การ
เข้าศึกษา)
3) ผลคะแนน GAT หรื อ O-NET หรื อ SAT
4) สาเนาประกาศนียบัตร หรื อใบรับรองผลงานความสามารถในทางกีฬาตามที่กาหนดไว้
คุ ณสมบัติเฉพาะทางด้านกี ฬา จากสมาคมกี ฬาแห่ งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรื อเลขาธิ การสมาคมหรื อ
อุปกนายกสมาคม ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬา) เป็ นผูร้ ับรอง และ/หรื อการกีฬาแห่ งประเทศไทย หรื อ
สาเนาประกาศนี ยบัตร หรื อใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
5) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบนั และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
6) สาเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
7) หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริ ง)
8. วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์ การคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ประวัติผลงานด้ านกีฬา
2) คะแนนความสามารถทางวิชาการ
ผลคะแนนการทดสอบทางวิชาการ จะพิจารณาจากคะแนน ทดสอบวิชาความถนัดทัว่ ไป
(GAT) ปี การศึกษา 2561 ที่จดั สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ O-NET
หรื อ SAT ผู้ทไี่ ม่ มีคะแนน จะไม่ ได้ รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้

-53) การสอบสั มภาษณ์
ผูผ้ า่ นการพิจารณาต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา
8.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยพิจารณาตามเกณฑ์และดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์
www.sa.tu.ac.th เลือกหัวข้ อ นักศึกษาดีเด่ นทางการกีฬา
9. ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา
ในวั น ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เว็ บ ไซต์ www.reg.tu.ac.th เท่ า นั้ น ทั้ง นี้ การตัด สิ นของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
10. การจัดระดับพืน้ ความรู้ ภาษาต่ างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดให้ผทู ้ ี่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคน
จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะ
และทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็ จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัด
การศึกษา กาหนดวิชาที่ เรี ยน/จัดระดับความรู ้ ภาษาต่างประเทศ ให้แก่ นักศึ กษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและ
สถานทีท่ ดสอบ จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
11. การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิ การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอี ย ดการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาใหม่ ให้ ท ราบทางอิ น เตอร์ เน็ ต
www.reg.tu.ac.th หากมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินกั ศึกษา สานักทะเบียนนักศึกษา
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1602-8
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
1. ต้องเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามโครงการนี้
2. ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่า และ
หากปรากฏว่าผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาไม่สาเร็ จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่รับเข้าศึกษา

-7ปฏิทินโครงการผู้มคี วามสามารถดีเด่ นทางการกีฬา เข้ าศึกษาต่ อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
รายการ
การสมัคร

ชาระเงินค่ าสมัคร

เกณฑ์ การคัดเลือก

ปี การศึกษา 2561
1. ส่ งใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารยิมเนเซียม 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
2. เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครช้าง 61/5
- วุฒิการศึกษา
- ผลคะแนน GAT/ O-NET/ SAT
- สาเนาประกาศนียบัตรหรื อใบรับรองผลงาน
ความสามารถทางด้านกีฬา
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
- หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริ ง)
ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) หรื อ
ตู ้ เอทีเอ็ม ชื่ อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”
สาขาท่ าเตียน บัญชีเลขที่ 026-1-02122-2
1. ประวัตผิ ลงาน
2. คะแนนความสามารถทางวิชาการ
3. การสอบสั มภาษณ์
พิจารณาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์กาหนด
**รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารยิมเนเซี ยม 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต**

ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิ
สอบสั มภาษณ์

ทางเว็บไซต์ www.sa.tu.ac.th หัวข้อ นักศึกษาดีเด่น
ทางการกีฬา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการ
คัดเลือก

ทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศเลขทะเบียน
นักศึกษา

ทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายรับเข้าสานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.reg.tu.ac.th เลือกเข้า
THAMMASAT ADMISSIONS 61 เข้า
สู่ ระบบตามขั้นตอน หรื อ
www.sa.tu.ac.th เลือกหัวข้อ นักศึกษา
ดีเด่นทางการกีฬา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5642922 หรื อ
02-5644440-59 ต่อ 1245

- ค่าสมัคร คนละ 200 บาท
ชาระภายในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561
รับสมัคร : 5-11 กรกฎาคม 2561
สอบสั มภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคารยิมเนเซี ยม 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ประกาศผลสอบ : 20 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-5642922/ 02-5644440-59 ต่อ 1245

