ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)
-------------------------------------------------ตามที่ มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รับ สมั ครบุ คคลเข้ าศึกษาในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลาปาง
โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกาหนด
สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนทีร่ ับเข้าศึกษา ดังนี้
รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

10050201901001A คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10050202610501A - บัญชีบัณฑิต
10050202610801A - บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์
10050203903201A - ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง
10050203903201A - ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศ
10050203903201A - ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
10050204611101A คณะเศรษฐศาสตร์
10050205903701A คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ (*)
10050206113101A - วท.บ. จิตวิทยา
10050206220101A - วท.บ. ภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
10050206900101A - ศศ.บ. ภาษาศาสตร์
10050206901201A - ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
10050206901401A - ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
10050206901501A - ศศ.บ. ปรัชญา

ศูนย์
จานวน
ภาค
การศึกษา
รับ
รังสิต ภาษาไทย ปกติ 10
รังสิต ภาษาไทย ปกติ
3
3
รังสิต ภาษาไทย ปกติ
3

รังสิต
รังสิต
รังสิต

ภาษาไทย ปกติ
ภาษาไทย ปกติ
ภาษาไทย ปกติ

2
4
5

รหัส
10050206901801A
10050206901901A
10050206902001A
10050206902401A
10050206902402A
10050206902403A
10050206902404A
10050206902501A
10050206902502A
10050207903801A
10050208903501A
10050209220201A
10050209210301A
10050209210302A
10050209210401A
10050209211001A
10050209211002A
10050209211201A
10050209211801A
10050209211901A
10050209212701A
10050209212702A
10050209212801A
10050209213101A
10050209213301A
10050209500401A
10050210300501A
10050210300601A
10050210300701A
10050210301601A
10050210302101A
10050210303501A

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมจีน
- ศศ.บ. ภาษาญี่ปนุ่
- ศศ.บ. ภาษาไทย
- ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
- ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน
- ศศ.บ. ภาษารัสเซีย
- ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (**)
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วท.บ. คณิตศาสตร์
- วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วท.บ. เคมี
- วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
- วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
- วท.บ. ฟิสิกส์
- วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
- วท.บ. วัสดุศาสตร์
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
- วท.บ. สถิติ
- วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (**)
- วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
- วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

ศูนย์
การศึกษา

ภาค

จานวน
รับ

รังสิต
รังสิต
รังสิต

ภาษาไทย ปกติ
ภาษาไทย ปกติ
ภาษาไทย ปกติ

2
2
3

รังสิต

ภาษาไทย ปกติ

3

40

หมายเหตุ 1. (*) คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครไม่ต้องระบุสาขาในการสมัคร โดยจะสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้
ในช่วง ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา กาหนดเท่านั้น
2. (**) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครได้เฉพาะผู้ศึกษาสายสามัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
หรือกาลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษา
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่า กับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึก ษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติ ในประเทศไทย ต้ อ งส่ งหลั กฐานการศึ กษาให้ คณะพิ จ ารณา ประกาศมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง
แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
3.2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุด มศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยปิด
หรือ หลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3.4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุณ สมบัติและลั กษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1) ระดับการศึกษาและผลการเรียน
(1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
(2) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
(3) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ เที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง แนวทางการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท่ า กั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
4.2) มีประวัติ ผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬ า โดยพิจารณาผลงานนับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึง 10 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้
- เป็ นนัก กีฬ าที มชาติ ที่ล งแข่งขัน ในกีฬ าโอลิ มปิ ก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชี ย
ชิงแชมป์อาเซียน หรือ
- เป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติ ที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติ หรือ
- เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ที่ลงแข่งขันในนามเยาวชนทีมชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกีฬา หรือลงแข่งขันในกีฬายูธโอลิมปิก หรือเทียบเท่า

- เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบประเทศ)
กีฬาลีก กีฬาที่สมาคมรับรอง หรือเทียบเท่า
4.3) เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในชนิดกีฬา ดังนี้
1. กรีฑา
12. ฟุตบอลชาย
23. คาราเต้-โด
34. ปีนหน้าผา
2. กอล์ฟ
13. ฟุตซอลชาย
24. เทควันโด
35. ยิงธนู
3. เทเบิลเทนนิส
14. รักบี้ฟุตบอลชาย
25. ยูโด
36. ลีลาศ
4. เทนนิส
15. ซอฟท์บอล
26. ยูยิตสู
37. E-sport
5. แบดมินตัน
16. บาสเกตบอล
27. โปโลน้า
38. จักรยาน
6. ครอสเวิร์ด
17. เซปักตะกร้อ
28. ว่ายน้า
39. กีฬาคนพิการ
7. บริดจ์
18. วอลเลย์บอล
29. ฟินสวิมมิ่ง
8. หมากกระดาน
19. วอลเลย์บอลชายหาด 30. เรือพาย
9. เอแม็ท
20. มวยไทย
31. ยิงปืน
10. เปตอง
21. มวยสากล
32. ขี่ม้า
11. ลีลาศ
22. ฟันดาบ
33. ปันจักสีลัต
5. วิธีการคัดเลือก/ เกณฑ์การคัดเลือก
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก โดยพิจารณาจาก
5.1) ผลงานด้านกีฬา (Portfolio) ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.2) สอบสัมภาษณ์
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1) ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ ในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาเท่านั้น
กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
- โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
- โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และสสวท.)
- โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
- โครงการโควตาพืน้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6.2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 คณะ หรือ 2 สาขา ดังนั้น ให้ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณ สมบัติ
และเกณฑ์ การคัด เลือกของคณะ/ สาขาวิชาที่ ต้ องการสมัครให้ เรีย บร้อยก่อน หากผู้ส มั ครเลื อกคณะ/หลั กสู ตร/
สาขาวิชาใดโดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
6.3) ผู้สมัครมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเลือกสมัครในโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่เมื่อตัดสินใจ
เลื อกแล้ ว จะถูกตั ด สิ ท ธิ์ จ ากการสมั ค รในรอบถั ด ไป หากต้ อ งการสมั ครในรอบถัด ไปจะต้ อ งสละสิ ท ธิ์ ที่ มี อ ยู่ ก่อ น

ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทาในระยะเวลาที่ ทปอ. กาหนดไว้เท่านั้น หากทานอกเหนือจากระยะเวลา
ที่กาหนดจะถือเป็นโมฆะ และจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
6.4) ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศการรับ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา รอบที่ 1 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัคร
โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาในรอบที่ 2 ได้ เฉพาะโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
เท่านั้น
7. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด
และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนดด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ตามคู่ มื อ ระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปี ก ารศึ ก ษา 2565 ส าหรั บ ผู้ ส มั ค ร
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผู้ ส มั ครทุ กคนมี สิ ท ธิ์เข้า ศึกษา คนละ 1 สิ ท ธิ์ ผู้ ส มั ครสามารถเลื อกสมั ค รแบบใดและรอบใดก็ได้
ตามหลักเกณฑ์กาหนด และเข้ามายืนยันสิ ทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทาใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดหรือไปสละสิ ทธิ์
หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
8. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 65 สาหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้ มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
และได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดาเนินการเรียบร้อยตามที่
ต้องการแล้ว ให้ดาเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
8.1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2565
เวลา 23.59 น.
8.2) ชาระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ตามเวลาทาการของธนาคาร
8.3) ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้องโดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565
*** ตรวจสอบจานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ***
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น
การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร จากนั้น
เลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
(1) ตรวจสอบข้อมู ลการสมั ครให้ ถูกต้อง หากพบว่ามี การกรอกข้อมูล ของผู้ ส มั ครไม่ ถูกต้ อง ขอให้
ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็น
สาคัญ หรือก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร
(2) ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงิน
ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตามวั น ที่ ที่ กาหนด โดยช าระค่า สมั ครตามอั ต ราค่า ธรรมเนี ย มการสมั ครที่ กาหนด พร้อมค่าธรรมเนี ย มธนาคาร
หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กาหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ
(3) ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระ
เงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการชาระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการชาระเงิน จะถือว่าการสมัครเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้เรียบร้อย
และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น)
หมายเหตุ :
1) กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป
แล้ว มาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากชาระเงิน
ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่น
ค าร้องออนไลน์ ได้ ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น พร้อ มแนบหลั ก ฐานใบสมั ค รและ
หลักฐานการชาระเงิน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพ้นกาหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะ
ไม่รับพิจารณาคาร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook:
งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
3) ผู้ สมั ครหากประสงค์ จะขอแก้ ไขข้ อมู ลส่ วนตัว ได้ แก่ เลขประจาตั วประชาชน วันเดื อนปี เกิดให้ กรอก
คาร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการชาระเงิน
ในกรณีที่ชาระเงินซ้าหรือนาใบที่ยกเลิกการสมัครไปชาระเงิน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีใดทั้งสิ้น
9. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)
กรณีที่ชาระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

10. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ดังนี้
แบบฟอร์มประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดจาก www.tuadmissions.in.th เลือกรอบ 1.2 แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio 2) “โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา”) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1) ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่ประทับตราสถานศึกษา (ฉบับจริง)
(2) แบบฟอร์มข้อมูลผลงานดีเด่น ของโครงการฯ
(3) หนังสือรับรองจากสมาคม จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง หรือสาเนาและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมระบุข้อความรับรองผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุข้อ 4.2 ระบุชื่อรายการ วันเดือนปี
ที่เข้าร่วม และผลการแข่งขัน (เข้าร่วม หรือ ได้อันดับที่ 1 2 3 ) ไม่เกิน 3 รายการ
(4) ใบแจ้งการชาระเงิน ส่วนสาหรับผู้สมัครลงชื่อให้เรียบร้อย (ฉบับจริง หรือสาเนาและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(5) หลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง หรือสาเนาและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) เช่น ใบเสร็จรับเงิน
หรือ สลิปการโอนเงิน
(6) หมายเหตุ ส่งหลักฐานมาทางไปรษณีย์
(เย็บข้างซ้ายเอกสาร ทับด้วยเทปกาว ไม่ต้องทาปก)
**ส่งหลักฐานการสมัคร มาทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)**
ที่อยู่ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(ส่ง โครงการกีฬาฯ รอบที่ 1.2)
**หลักฐานที่สง่ เป็นฉบับสาเนาจะให้แสดงฉบับจริงในวันสอบสัมภาษณ์ และอาจเรียกขอไฟล์หลักฐานในข้อ 10.
ในภายหลังได้**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Line official: Thammasat Sports
E-mail: thammasatsports@gmail.com
FB Page: Thammasat Sports
IG: _thammasat.sports
โทร: 081-8416854 / 02-5644429 (ในวันและเวลาราชการ)
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน
ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์
ผู้ ส มั ค รสามารถท าการเปลี่ ย นแปลงได้ อี ก เพี ย ง 2 ครั้ ง เท่ า นั้ น จนถึ ง เวลาปิ ด ระบบการให้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์
(นั บ รวมจ านวนครั้ ง ที่ ก ด “ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ” ได้ สู ง สุ ด 3 ครั้ ง ) โดยระบบจะนั บ เป็ น หนึ่ ง ครั้ ง ของการยื น ยั น สิ ท ธิ์
หากถ้า ผู้ ส มั ครไม่ กด “ยื น ยั น สิ ท ธิ์ หรือ “ไม่ ใช้ สิ ท ธิ์ ” ภายในช่ ว งเวลาที่ กาหนด จะถือว่ า ผู้ ส มั ครยั งไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ์
ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจาก
ช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้

12. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1) เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึ กษา ต้ องเป็ น ไปตามข้อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ ว ย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืน เงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
12.2) รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ ww.reg.tu.ac.th
หากมีข้อสงสั ยประการใด สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ งานรับ เข้าและทะเบี ยนประวัติ นักศึกษา สานั กทะเบี ย น
นักศึกษา โทร. 02-5644440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626
13. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
13.1) ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้าศึ กษาในมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ต้ องเข้ารับ การทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่ อ
นาไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับการยกเว้ นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารยกเว้ น การศึ กษาวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป ส่ ว นที่ 1 ดู รายละเอี ย ดได้ ที่
https://tu.ac.th/academictu)
13.2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับ การจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับ ผลคะแนน
หรือ ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การ
จัดการเรีย นวิชาด้านทั กษะการสื่ อสารด้วยภาษาอั งกฤษ และด้านการคิด อ่ าน เขียน อย่างมี วิจารญาณ สาหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
13.3) ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หาก
ไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
14. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)
รายการ
ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS 65
สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น
ชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill
Payment
จานวน 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมฯ
ส่งหลักฐานตามประกาศข้อ 10
มาทางไปรษณีย์ (EMS)
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ
กรณีไม่ถูกต้อง ยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

วันเดือนปี
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
- เปิดระบบรับสมัคร 09.00 น.
- ปิดระบบรับสมัคร 23.59 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565
(ปิดชาระเงินตามเวลาทาการธนาคาร)
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565
(นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565
วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบของ ทปอ.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 การจัดระดับพืน้ ฐานความรูภ้ าษาต่างประเทศ
 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 การจดทะเบียน
 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
งานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ
การเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่/ เว็บไซต์
student.mytcas.com
www.tuadmissions.in.th
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
Line Openchat : TU
TCAS65 สมัครโครงการกีฬา
www.tuadmissions.in.th
ระบบคาร้องออนไลน์
www.tuadmissions.in.th
สถานทีส่ อบสัมภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบ พร้อมการประกาศรายชือ่
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
student.mytcas.com หรือ
www.tuadmissions.in.th
student.mytcas.com
www.tuadmissions.in.th
สานักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
sa.tu.ac.th
เดือนสิงหาคม 2565
www.reg.tu.ac.th
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Line official: Thammasat Sports
E-mail: thammasatsports@gmail.com
FB Page: Thammasat Sports
IG: _thammasat.sports
โทร: 081-8416854 / 02-5644429 (ในวันและเวลาราชการ)

แบบฟอร์มประกอบการสมัคร
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 1.2 แฟ้มผลงาน (Portfolio 2)
...............................................

รูปสี

คาชี้แจง : กรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์ หรือ เขียนด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สมัคร
ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ (EMS) ฉบับสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ที่อยู่ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ส่ง โครงการกีฬาฯ รอบที่ 1.2)
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 นับจากวันประทับตราไปรษณีย์
1. สมัครชนิดกีฬา (ระบุ 1 ชนิดตามประกาศ)
2. คานาหน้า
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร
ภูมิลาเนา
3. สถานะการศึกษา/ ชื่อสถานศึกษา/ จังหวัด
(กาลังศึกษาชั้น/ สาเร็จการศึกษาปี/ อืน่ ๆ ระบุ)
ผลการเรียนเฉลี่ย ( ) 5 เทอม ( ) 6 เทอม คือ
วันเดือนปี ที่ออกใบผลการเรียน
4. แผนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยกิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
หน่วยกิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
5. ส่วนสูง
น้าหนัก
ตาแหน่งที่เล่น (ถ้ามี)
6. บุคคลที่ติดต่อได้ยามฉุกเฉิน
เบอร์โทร
กรอกข้อมูลคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่สมัครตามระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครต้องมี “คุณสมบัติ” สอดคล้องกับการรับของ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “โมฆะ” (โปรดเรียงลาดับตามความต้องการ)
ลาดับที่
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
สาขา
1
2
ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารทั้งสิ้นรวมหน้าแรกไม่เกิน 8 หน้า ตามลาดับ ดังนี้
1. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)
หน้า
2. ใบข้อมูลผลงานกีฬา
หน้า
3. หลักฐานผลงาน ไม่เกิน 3 รายการ
หน้า
4. หลักฐานการชาระเงิน
หน้า

สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ( / )

ข้อมูลผลงานดีเด่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 10 มกราคม 2565
1. ชื่อ-สกุล (นาย/ นางสาว)
ชนิดกีฬา
2. รายละเอียดผลงานตามประกาศข้อ 4.2 (เรียงลาดับผลงานดีเด่นจากสูงที่สุด ไม่เกิน 3 ผลงาน) ดังนี้
ลาดับ

ตามข้อ
รายการ
4.2
(ข้อย่อย)
ตัวอย่าง
1
กีฬาซีเกมส์ 2019

ชื่อรายการ
ที่ใช้จัดการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
กีฬาแบดมินตัน

วัน เดือน ปี
ที่เข้าร่วม
30 พ.ย.-11 ธ.ค.
62

สถานที่แข่งขัน รุ่นอายุ/ประเภท/
(จังหวัด/ประเทศ)
สถิติ(ถ้ามี)
ฟิลิปปินส์

ชายเดี่ยว

ผลการแข่งขัน
(ทอง/ เงิน/ ทองแดง/
เข้าร่วม)
ทอง

ระบุหลักฐาน
(หนังสือรับรอง/
เกียรติบตั ร)
เกียรติบตั ร

1.
2.
3.

3. จากผลงานข้างต้น จงระบุผลงานที่ดีเด่นที่สุดของท่าน 1 รายการ คือ
ผลแข่งขัน ระบุ (ทอง/ เงิน/ ทองแดง/ เข้าร่วม)
**ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลตามข้อ 1-3 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
พร้อมแนบหลักฐานผลงานตามแนบท้าย ไม่เกิน 3 ผลงาน (หากเกินจะพิจารณาเฉพาะ 3 ผลงานแรก) และหากข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เป็นจริงยินดีให้ตัดสิทธิ์และถือว่าเป็นโมฆะ**
ลงชื่อ (ตัวบรรจง).....................................................................ผู้สมัคร
วันที่..........................................................

