ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา
ประจาปี การศึกษา 2559
-------------------------------------------------โดยที่ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรให้มี การรั บสมัครและคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ( ภาคปกติ) โครงการรับนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดี เด่ นทางการกี ฬา
ประจาปี การศึกษา 2559 ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
1. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรี ยนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคที่สาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการกีฬา
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติไม่เสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรงและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน
เต็มความสามารถและจะปฏิ บตั ิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรื อที่จะมีต่อไป
โดยเคร่ งครัดทุกประการ
(4) เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(5) จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิดหรื อร่ วมกระทาทุจริ ตในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา และทางด้ านกีฬา
(1) คุณสมบัติทางการศึกษา
ผูส้ มัครต้องเป็ นผูท้ ี่ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ นั ม. 4 ม. 5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันรับสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เทียบเท่า และมีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
ก. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จะต้อ งได้ค ะแนนเฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะต้อ งได้ค ะแนนเฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
ค. คณะศิลปกรรมศาสตร์
จะต้องสอบวิชาเฉพาะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในแต่ละสาขาที่เลือก
ง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
จะต้อ งได้ค ะแนนเฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
จ. คณะพยาบาลศาสตร์
จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทางคณิ ตศาสตร์
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
4. ไม่เป็ นตาบอดสี
ฉ. คณะสหเวชศาสตร์
เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
(2) คุณสมบัติเฉพาะทางด้ านกีฬา
กลุ่ม 1 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ได้แก่ กีฬาโอลิมปิ ค กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ โดยได้รับเหรี ยญทอง เหรี ยญ เงิน หรื อเหรี ยญทองแดง
1.2 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชนนานาชาติ ในนามทีมชาติ
ไทย โดยได้รับเหรี ยญทอง เหรี ยญ เงิน หรื อเหรี ยญทองแดง
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กลุ่ม 2 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
2.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย ได้แก่ กีฬา
โอลิมปิ ก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรื อกีฬาซี เกมส์ หรื อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย (ตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายกลุ่ม 2 นี้)
2.2 เป็ นผูท้ ี่ ได้รับตาแหน่ ง ที่ 1, 2 หรื อ 3 ในการแข่ง ขันกี ฬาชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย การ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่ งชาติรอบระดับประเทศ หรื อ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขันรายการนานาชาติ เช่น กี ฬา
นักเรี ยนอาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน และกีฬามหาวิทยาลัยโลก (ตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายกลุ่ม 2 นี้)
ชนิดกีฬาแนบท้าย กลุ่ม 2 (เฉพาะ 2.1 และ 2.2 )ได้แก่
กรี ฑา
ฟุตบอลชาย*
ฟุตซอลชาย*
รักบี้ฟุตบอลชาย*
ซอฟท์บอล
บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลชายหาด
แบดมินตัน
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
หมากกระดาน
ครอส์เวิร์ด
บริ ดจ์
เอ็กสตรี มซ์

กอล์ฟ
มวย
ยูโด
เทควันโด
คาราเต้โด
ยิงปื น
ฟันดาบ

ว่ายน้ า
โปโลน้ า
กระโดดน้ า
ระบาใต้น้ า
เปตอง
ลีลาศ
ปี นหน้าผา

หมายเหตุ * รับเฉพาะนักกีฬาชาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั ไม่ มีความพร้ อมในการเตรียม
ทีมนักกีฬาหญิง

ลาดับ
1.

2.3 ผูท้ ี่มีคุณสมบัติทางกีฬา ตามชนิดกีฬาที่กาหนดดังต่อไปนี้
ชนิดกีฬา
รายการแข่งขันที่กาหนด
ฟุตบอลชาย
-เป็ นนักกีฬาอาชีพที่ลงทะเบียนในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก ดิวชิ นั่ 1
และดิวชิ นั่ 2
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันถ้วย ก. ของกรม
พลศึกษา
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของการแข่งขันฟุตบอล
เอซี เอส คัพ รุ่ น 18 ปี
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ลาดับ
2.

ชนิดกีฬา
ฟุตซอลชาย

รายการแข่งขันที่กาหนด
-เป็ นนักกีฬาอาชีพในการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีก
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันฟุตซอล รุ่ น 18 ปี
ประเภท ก. กรมพลศึกษา

3.

บาสเกตบอล

-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล
สปอนเซอร์ชิงแชมป์ ประเทศไทย (รอบคัดภาค)
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 การแข่งขันบาสเกตบอลลีก
ประเทศไทย (TBL)
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 การแข่งขันบาสเกตบอลดีวชี นั่ 1
และ 2
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 การแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน ก, ข, และ ค

4.

วอลเลย์บอล

- เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทย
แลนด์ลีก
- เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 2 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล
เยาวชน “กฟภ” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบคัดภาค)
- เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล
ถ้วย ก

5.

เซปักตะกร้อ

-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์
ลีก
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันตะกร้อวีโก้คพั
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันตะกร้อมหกรรม
กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “ไทคัพ”
-เป็ นนักกีฬาในทีมที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ในการแข่งขันตะกร้อกีฬากรม
พลศึกษา

6.

ว่ายน้ า

-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติ ไม่เกินอันดับที่ 3 ของรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด
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ลาดับ
7.

ชนิดกีฬา

รายการแข่งขันที่กาหนด
-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติ ไม่เกินอันดับที่ 3 ของรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด

ยิงปื น

8.

กรี ฑา

-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติ ไม่เกินอันดับที่ 3 ของรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด

9.

แบดมินตัน
(พิจารณาเฉพาะประเภท
บุคคล)

-เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-8 ของระดับเยาวชนโดยการจัดอันดับของสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 หรื อ
-เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-16 ของระดับทัว่ ไปโดยการจัดอันดับของสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย

10.

เทเบิลเทนนิส
(พิจารณาเฉพาะประเภท
บุคคล)

-เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-8 ของระดับเยาวชนโดยการจัดอันดับของสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 หรื อ
-เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-16 ของระดับทัว่ ไปโดยการจัดอันดับนักเทนนิส
ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย

11.

เทนนิส
(พิจารณาเฉพาะประเภท
บุคคล)

เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-8 ในการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนอายุ 18 ปี
ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 หรื อ
-เป็ นนักกีฬาอันดับที่ 1-16 ในการจัดอันดับนักเทนนิสของระดับทัว่ ไป
ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยลอน
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทย
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ลาดับ

ชนิดกีฬา

รายการแข่งขันที่กาหนด

12.

กอล์ฟ

- เป็ นนักกีฬาอาชีพ
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
กอล์ฟแห่งประเทศไทย หรื อสมาคมกอล์ฟสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
หรื อโดยการรับรองของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย หรื อสมาคมกอล์ฟ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย

13.

หมากกระดาน

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
หมากกระดานแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมหมาก
กระดานแห่งประเทศไทย

14.

ครอสเวิร์ด

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดย
สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคม
ครอส เวิร์ดแห่งประเทศไทย

15.

บริ ดจ์

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับไม่เกินที่ 3 ของรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
บริ ดจ์แห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมบริ ดจ์แห่งประเทศ
ไทย

คุ ณสมบั ติ เฉพาะทางด้ า นกีฬ าดั ง กล่ า วเป็ นคุ ณสมบั ติ เบื้อ งต้ นในการสมั ค ร มิ ไ ด้ ถู ก นาไปใช้ เป็ น
หลักเกณฑ์ ในการทดสอบความสามารถทางด้ านกีฬา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการแข่ งขันนับตั้งแต่ วันที่ 1
มกราคม 2556 เป็ นต้ นมา
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3. คณะและจานวนทีจ่ ะรับเข้ าศึกษา
รหัส
0101

จานวนรับเข้ าศึกษา

คณะ / สาขาวิชา

20

นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

0201
0202

- ประเภทวิชาการบัญชี
- ประเภทวิชาการบริ หารธุรกิจ

5
5

0301
0302
0303

รัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
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0401

เศรษฐศาสตร์

5

0501
0601

สั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
ศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาจิตวิทยา
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษารัสเซีย

10
10

เลือกปี 2

8
จานวนรับเข้ าศึกษา

รหัส
0701

คณะ / สาขาวิชา
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน

0801

สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5
7

0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
- ยกเลิกรหัสสาขาวิชานี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายัง่ ยืน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิ สิ กส์อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิ สิ กส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

1001

1203

วิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สหเวชศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
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1
1
1
1
1
1
15

9
พยาบาลศาสตร์

3
3

1501
1502

ศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการละคอน
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

2

1601
1602
1603
1604
1605

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาวิชาผังเมือง
- สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

1701

คณะ / สาขาวิชา

จานวนรับเข้ าศึกษา

รหัส
1401

สาธารณสุ ขศาสตร์
รวม

2
114

หมายเหตุ ดูรายละเอียดหลักสูตร และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้
ที่ www.reg.tu.ac.th
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เพียง 1 โครงการเท่านั้น
ดังนั้น ผูท้ ี่สมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา จะต้องไม่เป็ นผูส้ มัครใน
โครงการดังต่อไปนี้
 โครงการรับตรง
 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
 โครงการนักศึกษาเรี ยนดีจากชนบท
 โครงการนักศึกษาเรี ยนดีในเขตเมือง
 โครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนดีภาคกลาง
 โครงการส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศึกษาของ
มูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
 โครงการคัดเลือกนักเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กเข้าศึกษาต่อเป็ นกรณี พิเศษ
( สสวท.)
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โครงการรับนักเรี ยนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิ ปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
 โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2
เพื่อการพัฒนาทันตสุ ขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567
ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้ องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทา
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ทาการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้
2. ดาเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ตอ้ งการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนด
3. จะดาเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรื อ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุ ดท้ายของการ
รับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก หรื อ โครงการที่ตอ้ งการสมัครใหม่
หากโครงการใดได้มีการปิ ดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกหรื อไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน


4.2 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ 2 คณะ หรือ 2 สาขาวิชา
ให้ผสู้ มัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ / สาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครให้
เรี ยบร้อยก่อน หากผูส้ มัครเลือกคณะ / สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก
4.3 ผู้สมัครจะต้ องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดมี คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครถื อว่าผูน้ ้ นั ขาด
คุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีทเี่ สี ยค่ าสมัครแล้วจะไม่ คืนเงินค่ าสมัครให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.การรับสมัคร และขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 การรับสมัคร
 ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-4424-5
 วันเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 1 – 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
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5.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
2. ผูส้ มัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์ เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th
ตามวันที่ที่กาหนด ที่ ศูนย์ บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต เท่ านั้น (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัคร
ด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3. ผูส้ มัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต
เรี ยบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่ งานการเงิน
ศูนย์บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผูส้ มัครไม่ถูกต้อง ขอให้
ผูส้ มัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บนั ทึกในระบบอินเตอร์ เน็ต เป็ น
สาคัญ
4. ผูส้ มัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (แบบฟอร์ม ช้างกีฬา 59) พร้อมแนบหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
ศูนย์ บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่ าการสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ
ศูนย์ บริการการกีฬา ได้ รับเอกสารแบบฟอร์ มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้ างกีฬา 59 ) แล้วเท่านั้น ซึ่งผู้สมัคร
จะต้ องจัดส่ งด้ วยตนเองทีศ่ ูนย์ บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต ในวันทีย่ ื่นใบสมัครและชาระเงิน
ค่ าสมัคร
5. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้ว ผูส้ มัคร
จะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เท่านั้น และให้ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัครและ
ส่ งเอกสารแบบฟอร์ มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้างกีฬา 59)ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุ ดท้ายของการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถือข้ อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในเอกสารแบบฟอร์ มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้ างกีฬา 59)
ครั้งสุ ดท้ าย ทีไ่ ด้ มีการชาระเงินเป็ นสาคัญ
* กรณีมีการนาใบสมัครทีท่ าการยกเลิกในระบบแล้ วไปชาระเงินจะไม่ มีผลต่ อการสมัครใด ๆ ทัง้ สิ้น *
เพราะข้ อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ วใบสมัครดังกล่ าวเป็ นโมฆะ จะไม่ มีการนาข้ อมูลใบสมัครทีถ่ ูกยกเลิกไป
แล้ วมาประมวลผลหรื อจัดสถานทีส่ อบให้ แต่ อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้ อย ว่ าเป็ นฉบับทีถ่ ูกต้ องและไม่ ได้ ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ ว
6. อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

คนละ

500

บาท

(สาหรับผู้ทสี่ มัครกีฬากอล์ ฟ จะต้ องชาระเงินค่ าสนามเพิม่ เติมในวันทดสอบความสามารถด้ านกีฬา)
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7. หลักฐานต่ างๆ ประกอบการสมัคร ดังนี้
7.1 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป
7.2 วุฒิการศึกษา (สาเนาวุฒิการศึกษา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
การปลอมแปลงวุฒิการศึกษาถือเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และจะถูกตัดสิ ทธิ์ การเข้าศึกษา)
(1) เป็ นผูท้ ี่ ก าลังศึ ก ษาชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่า ระเบี ยนแสดงผลการเรี ย น
ที่แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 ม.5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี)
(2) ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ระเบียนแสดงผลการเรี ยนที่
แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA)
(3) ผูท้ ี่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้นาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุ ดจากสถาบันที่กาลัง
ศึกษามาแสดง
7.3 ใบรับรองหรื อประกาศนี ยบัตรความสามารถในทางกี ฬา ที่กาหนดไว้ในคุ ณสมบัติเฉพาะ
ทางด้านกีฬา ตามข้อ 2.2 (2)
7.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
7.5 แบบฟอร์มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้ างกีฬา 59) ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
8. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบข้ อเขียน และทดสอบความสามารถด้ านกีฬา
8.1 ประกาศรายชื่อผูส้ มัคร ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์บริ การการกีฬา อาคารยิมเนเซี ยม
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ 02-564-4440-9 ต่อ 1250 หรื อ
1251 และทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th หรื อ http://www.tusports.net
8.2 ประกาศรายชื่ อ มีสิทธิ สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาการ และทดสอบความสามารถด้านกี ฬา
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์บริ การการกีฬา อาคารยิมเนเซี ยม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ 02-564-4440-9 ต่อ 1250 หรื อ 1251 และทางอินเตอร์ เน็ต ที่
http://www.reg.tu.ac.th หรื อ http://www.tusports.net
9. ทดสอบความสามารถด้ านกีฬา
การทดสอบสามารถทางด้านกีฬา ให้ผสู ้ มัครรายงานตัวเพื่อทดสอบความสามารถด้านกีฬา ที่อาคาร
ยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
รายการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ อาคารยิมเนเซียม 7
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 และสนามกีฬาต่าง ๆ (รายละเอียดจะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง)
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( ให้ นาชุ ดกีฬา อุปกรณ์ ในการสอบความสามารถภาคปฏิบัติ บัตรประชาชน หลักฐานใบสมัครการสมัคร หลักฐาน
การชาระเงินค่ าสมัครมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีใ่ นวันและเวลาดังกล่าวข้ างต้ นก่อนทาการทดสอบทางด้ านกีฬา ด้ วย)
10. การสอบข้ อเขียน
ผูส้ มัครจะต้องนาบัตรประชาชน หลัก ฐานการสมัคร หลักฐานการชาระเงิ น มาแสดงในวันสอบ
ข้อเขียน มิ ฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ให้ผูเ้ ข้าสอบปฏิ บตั ิตาม ข้ อปฏิบัติของผู้เข้ าสอบที่แนบท้ ายประกาศ โดย
เคร่ งครัดด้วย หากผูใ้ ดทาการทุจริ ต หรื อร่ วมกระทาการทุจริ ตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ
ถูกตัดสิ ทธิในการสอบและตัดสิ ทธิ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกกรณี
วันสอบข้ อเขียน
เวลา
วิชาสอบ
08.30 – 15.00 น.
ความถนัดทางวิชาการ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
สถานทีส่ อบ : อาคารเรียนรวมสั งคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสอบ : ปากกาสี ดา หรือสี นา้ เงิน ดินสอ 2 B ยางลบดินสอ

11. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบสั มภาษณ์
11.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์บริ การการกีฬา
อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ 02-564-4440-9 ต่อ
1250 หรื อ 1251 และ
11.2 ประกาศรายชื่อทาง อินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th และ/หรื อ http://www.tusports.net
12. การสอบสั มภาษณ์
ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
เวลา 08.30 น. ที่ อาคารศูนย์กีฬาทางน้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี และนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และหลักฐานการสมัคร มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ดว้ ย
13. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา
13.1 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์บริ การการกีฬา
อาคารยิมเนเซี ยม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ 02-564-4440-9
ต่อ 1250 หรื อ 1251 และ
13.2 ประกาศผลทาง อินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th และ/ หรื อ http://www.tusports.net
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13.2 ในกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิ เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดใน
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาเพิ่มเติมได้
14. เกณฑ์ ของการคัดเลือกฯ พิจารณาจากองค์ ประกอบดังต่ อไปนี้
14.1 ด้ านวิชาการ : ผ่านการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ
14.2 ด้ านความสามารถทางการกีฬา : ผ่านการทดสอบความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา
14.3 ทางด้ านการสอบสั มภาษณ์ : ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ในการพิจารณาเพือ่ คัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสั มภาษณ์ ให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดย
คานึงถึงนโยบาย ความเป็ นธรรม และความสามารถ และการตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นอันสิ้นสุ ด
15. การยืนยันสิ ทธิเข้ าศึกษา
- ให้ผไู้ ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษา วันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ศูนย์บริ การการกีฬา (อาคารยิมเนเซี ยม 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ขอให้ พจิ ารณาตัดสิ นใจให้ รอบคอบก่อนทีจ่ ะแจ้ งยืนยันสิ ทธิเข้ าศึกษา
เพราะจะมีผลต่ อการสมัครคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)

15.1 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกที่ยนื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษา จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิ การเข้าศึกษาใน
โครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ/หรื อ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
15.2 ผูผ้ ่านการคัดเลื อก จะต้องแจ้งยืนยันสิ ทธิ เข้าศึ ก ษาด้วยตนเอง ในวันและเวลาที่ กาหนด ณ
ศูนย์บริ การการกีฬา พร้อมชาระเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน) ทั้งนี้ จานวนเงินดังกล่ าวจะคืนให้ ผ้ ูสมัคร
หลังจากขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรียบร้ อยแล้ว สาหรับผู้ไม่ มาจดทะเบียนเข้ าศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิไม่ คืน
เงินให้
กรณี ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ขอให้ติดต่อ ศูนย์บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา
เป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ศูนย์บริ การการกีฬา สงวนสิ ทธิ ในการพิจารณา และคาชี้ขาดของศูนย์บริ การการกีฬาถือเป็ นที่สุด
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15.3 ในกรณี ที่ ผูผ้ ่า นการคัด เลื อ กต้อ งการเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล การยื น ยันสิ ท ธิ ที่ ไ ด้แ จ้ง ไว้แล้ว จะ
ดาเนินการ ได้ ภายในวันที่กาหนดให้ ยืนยันสิ ทธิเข้ าศึกษาเท่ านั้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาครั้ง
สุ ดท้ายเป็ นสาคัญ หากพ้นกาหนดการยืนยันสิ ทธิแล้ว จะขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ ได้ ท้งั สิ้น
15.4 ผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่ งรายชื่ อผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ
เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิ ทธิ ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา ผ่า นระบบการคัดเลื อก (Admissions) ดัง นั้นผูท้ ี่ ยืนยันสิ ท ธิ เข้า ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระบบกลาง (Admission) อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่
พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ ดงั กล่าว
15.5 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริ งในภายหลัง ว่าผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ เข้า
ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ แ ล้ว และได้มี ก ารยืน ยัน สิ ท ธิ เ ข้า ศึ ก ษาในโครงการใดๆ ของ มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ/หรื อ สถาบันอุดมศึ กษาอื่น ผูน้ ้ นั อาจจะถูกระงับสิ ทธิ การเป็ นผูม้ ี สิทธิ เข้าศึ กษาในโครงการตาม
ประกาศนี้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิเข้าศึกษา หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาการยืนยันสิ ทธิ
เข้าศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทิน
16. การจัดระดับพืน้ ความรู้ ภาษาต่ างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดให้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคน
จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็ จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา
กาหนดวิชาที่เรี ยน/จัดระดับความรู ้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นกั ศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิ์ การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา
และรายละเอี ยดการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา พร้ อมปฏิ ทินกิ จกรรมนัก ศึ กษาใหม่ ให้ทราบทางอินเตอร์ เน็ต ที่
www.reg.tu.ac.th หากมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
17.1 ฝ่ ายทะเบียนประวัติ ฯ. สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1607 - 1612
18. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
18.1 ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า และหาก
ปรากฏว่าผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาไม่สาเร็ จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่รับเข้าศึกษา
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หากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผูม้ ี สิทธิ เข้าศึ กษาคนใดมี คุณสมบัติไ ม่
ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์ เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็ นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้
ไม่วา่ กรณี ใดๆ
18.2 ผู้ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ภายหลั ง พบว่ า มี ชื่ อ ใน
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ผูน้ ้ นั จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัย
18.3 ผูท้ ี่ ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผูใ้ ดปลอม ใช้หรื ออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรื อการคัดเลือก หรื อการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่ อผูน้ ้ นั ออกจากการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนิ นคดี ตามกฎหมาย
อาญาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดี
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ปฏิทนิ การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มคี วามสามารถดีเด่ นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2559
รายการ

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายรับเข้า สานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

ประกาศรายชื่อผูส้ มัคร

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

ทางอินเตอร์เน็ต
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

ผูส้ มัครทักท้วงสถานะ การสมัคร กรณี ไม่ถูกต้อง (เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร)

วันพุธที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดี
ที่ 29 ตุลาคม 2558

โดยต้องทาเป็ นหนังสื อแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ส่งไปยัง
ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การการกีฬา
ศูนย์บริ การการกีฬา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
โทรสาร 02-564-4424 หรื อที่
Email : sk.skulruang@gmail.com

การสมัคร
ผูส้ มัครติดต่อขอรับ/ยืนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
การสมัคร และชาระเงินค่าสมัคร (ด้วยตนเอง)
ที่ อาคารยิมเนเซียม 7 ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-4424-25

ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ทดสอบความสามารถทางกี ฬา และ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิ กายน ทางอินเตอร์เน็ต
ความถนัดทางวิชาการ (SAT)
2558
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net
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รายการ

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

ทดสอบความสามารถทางการกีฬา

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15
พฤศจิกายน 2558
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21 - 22
พฤศจิกายน 2558
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28 - 29
พฤศจิกายน 2558

ที่ อาคารยิมเนเซียม 7
ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
และสนามกีฬาต่าง ๆ (รายละเอียดจะ
ประกาศให้ทราบภายหลัง)

สอบความถนัดทางวิชาการ (SAT)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ อาคารบรรยายรวมสังคมศาสตร์
เวลา 08.30 -12.00 น.
(ตึก SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

ทางอินเตอร์เน็ต
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

การสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
เวลา 8.30 น.

ที่ อาคารศูนย์กีฬาทางน้ า
ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ทางอินเตอร์เน็ต
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

การยืนยันสิ ทธิเข้าศึกษา

วันอังคาร 9 - พฤหัสบดีที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559
(ในวันและเวลาราชการ)

ที่ อาคารยิมเนเซียม 7
ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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รายการ

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

ตรวจร่ างกาย

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

ปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

วันเปิ ดภาคการศึกษา ภาค 1 ปี การศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
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เอกสารแนบท้ ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษา
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา
ข้ อปฏิบัติสาหรับผู้เข้ าสอบ
ให้ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิสาหรับผูเ้ ข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ในการสอบ หรื อ ไม่
พิจารณาคาตอบของท่าน คือ
1. ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่ มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และการอนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบ กรรมการผูค้ ุมสอบจะเป็ นผูอ้ นุญาต นับจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบ หรื อตามข้อกาหนดของการสอบแต่ละคณะ
2. ในการสอบทุกครั้ง ผูเ้ ข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อบัตรที่ออกโดย
ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชดั เจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็ นบัตรตัวจริ ง และยังไม่
หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นงั่ สอบ
3. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรื อ ทาเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรื อตัวผูเ้ ข้าสอบ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ผเู ้ ข้าสอบนาติดตัวเข้ามาสอบ ถ้า
ฝ่ าฝื นถือว่ามีเจตนาทุจริ ตในการสอบ
4. อนุญาตให้นาเฉพาะปากกา ดินสอดา 2 B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา ที่อนุญาตให้นาอุปกรณ์
การสอบวิชาปฏิบตั ิ/วิชาเฉพาะตามที่กาหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้
ห้ามนากล่องอุปกรณ์เครื่ องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถือ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่ องมือสื่ อสารใด ๆ
อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรื อเสี ยงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ นาฬิกาที่ใช้คานวณได้หรื อถ่ายรู ปได้
กล้องถ่ายรู ป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่ าฝื นถือว่ามีเจตนาทุจริ ตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ห้ามเปิ ดหรื อทาข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิ ดข้อสอบได้และ
ให้ผเู ้ ข้าสอบทุกคนอ่านคาอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชาอย่าง
เคร่ งครัด
6. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่ งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้
7. ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็ นการทุจริ ตในการสอบ ถ้ามีการทุจริ ต หรื อมีเหตุสงสัยว่าทุจริ ตไม่วา่ กรณี ใด ๆ กรรมการ
คุมสอบหรื อคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบ โดยที่ผสู ้ อบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจไม่
พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานั้น ๆ หรื อ ทุกรายวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิ ทธิ์การสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
8. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผูส้ อบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการ
ส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผเู ้ ข้าสอบหยุดทาแบบทดสอบและระบายกระดาษคาตอบ ห้ามผูเ้ ข้าสอบ
ออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษคาตอบของผูเ้ ข้าสอบในห้องครบทุกคน และอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบ
ออกจากห้องสอบได้
ห้ามผูเ้ ข้าสอบนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่ าฝื นถือว่ามีเจตนาทุจริ ตในการสอบ
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ข้ อปฏิบัติสาหรับผู้เข้ าสอบ
9. ในการสอบให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือทาข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียนเลขประจาตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชดั เจน ด้วยหมึกรวมทั้งให้ระบายในวงกลม ข้อมูลต่าง ๆ
คือ เลขประจาตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอดา 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
10. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
10.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ จะต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรื อ
ใช้เครื่ องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดาที่มีความเข้ม 2 B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากาหนดหรื อ ใช้ดินสอสี อื่น หรื อปากกา
หรื อเครื่ องเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
10.2 กระดาษคาตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรื อเครื่ องหมายใดๆ ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไข ให้ใช้ยางลบ
ลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ ห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด
เครื่ องตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผเู ้ ข้าสอบระบายเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของเครื่ องตรวจกระดาษคาตอบ หากผูเ้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในข้อนี้
11. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยูใ่ นห้องสอบและในบริ เวณสถานที่สอบ
12. ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยน เครื่ องแบบนักศึกษา หรื อ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี หา้ มสวมกางเกง
เสื้ อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้ อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ
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เลขทีใ่ บสมัคร (ช้ างกีฬา 59).................................
เลขทีใ่ บเสร็จ.................................
(สมัครและชาะเงินค่ าสมัครที่ ศูนย์ บริการการกีฬา มธ. เท่ านั้น)

ติดรู ป

รายละเอียดประกอบการสมัคร
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
ประจาปี การศึกษา 2559
..............................................
ชนิดกีฬา..........................................................
ชื่อผูส้ มัคร (นาย/นางสาว).........................................................นามสกุล........................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................................โทรศัพท์ติดต่อ.........................................
1).คุณสมบัติเฉพาะทางด้ านกีฬา (กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย / ใน
)
(คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกี ฬาเป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลงานการ
แข่งขันนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา)
กลุ่ม 1 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ทีมชาติไทย)
1.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ได้แก่ กีฬาโอลิมปิ ค กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ โดยได้รับรับเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง
1.2 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชนนานาชาติ ในนามทีมชาติ
ไทย โดยได้รับรับเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง
กลุ่ม 2 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ
2.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย ได้แก่
กีฬาโอลิมปิ ค กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ หรื อ เยาวชนทีมชาติไทย (ตามชนิดกีฬาที่แนบท้านกลุ่ม 2)
2.2 เป็ นผูท้ ี่ ได้รับ ตาแหน่ ง ที่ 1, 2 หรื อ 3 ในการแข่ง ขันกี ฬ าชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย การ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่งชาติรอบระดับประเทศ หรือ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขันรายการนานาชาติ ได้แก่
กีฬานักเรี ยนอาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก (ตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายกลุ่ม 2)
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ชนิดกีฬาแนบท้ ายกลุ่ม 2 (เฉพาะ 2.1 และ 2.2 เท่านั้น)
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

กรี ฑา
ฟุตบอลชาย*
ฟุตซอลชาย*
รักบี้ฟุตบอลชาย*
ซอฟท์บอล
บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ
วอลเลย์บอล

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

วอลเลย์บอลชายหาด
แบดมินตัน
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
หมากกระดาน
ครอส์เวิร์ด
บริ ดจ์
เอ็กสตรี มซ์

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

กอล์ฟ
มวย
ยูโด
เทควันโด
คาราเต้โด
ยิงปื น
ฟันดาบ

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

ว่ายน้ า
โปโลน้ า
กระโดดน้ า
ระบาใต้น้ า
เปตอง
ลีลาศ
ปี นหน้าผา

หมายเหตุ * รับเฉพาะนักกีฬาชาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั ไม่ มีความพร้ อมในการเตรียม
ทีมนักกีฬาหญิง
2.3ผูท้ ี่มีคุณสมบัติทางกีฬาอื่น ๆ ตามชนิดกีฬาที่กาหนดแนบท้ ายกลุ่ม 2 (2.3 เท่านั้น)
ชนิดกีฬา...........................................................ผลงาน.....................................
สถิติ..............................................................................
2). คณะทีส่ มัครเข้ าศึกษา (ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 ลาดับ)
ลาดับที่ 1 คณะ..................................................สาขาวิชา ........................................................
สาขาวิชา.......................................................
ลาดับที่ 2 คณะ..................................................สาขาวิชา........................................................
สาขาวิชา.......................................................
3). ประวัติส่วนตัว
3.1 ชื่อ นาย/นางสาว.............................................................นามสกุล...............................................................
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) …............................................…..................................................................…
เลขประจาตัวประชาชน
3.2 เกิดวันที่…..….เดือน....……………..พ.ศ……...…อายุ…....…..ปี สัญชาติ…………......……........…………
3.3 ส่ วนสู ง............…….............ซม. น้ าหนัก……..................….กก. กรุ๊ ปเลือด.....................................................
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3.4 ภูมิลาเนาเดิม เลขที่.........หมู่ที่........... ซอย.....................ถนน.. .....................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................
3.5 ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..................หมู่ที่.................. ซอย................................ถนน..................................................
แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ.......................................... จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์.............................….เจ้าของบ้านเกี่ยวข้องเป็ น...............................................
3.6 ติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครและรอฟังผล บ้านเลขที่.….....……......หมู่ที่……ซอย.……….............
ถนน……………...........แขวง/ตาบล....….........…......เขต/อาเภอ..................................จังหวัด…….......................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์มือถือ……….….......………โทรศัพท์บา้ น...........................................
อีเมล์…………………………….…………………………………………………............………………………
3.7 บิดาชื่อ.....................……........................................นามสกุล…............……..….……………………………..
( ) มีชีวติ อยู่ อายุ……....…….ปี ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ………………...…..……...................... วุฒิการศึกษาสู งสุ ด…………...........................................……..…
สถานที่ทางาน .……………….…….................................................................................................................….
โทรศัพท์…………….……………......…. อีเมล์…………………………......….………………………………
3.8 มารดาชื่อ.......................................................... นามสกุล……............………………………………………
( ) มีชีวติ อยู่ อายุ……....…….ปี ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ………………...…..……...................... วุฒิการศึกษาสู งสุ ด…………...........................................……..…
สถานที่ทางาน .……………….…….................................................................................................................….
โทรศัพท์…………….……………......…. อีเมล์…………………………......….………………………………
3.9 หากผูป้ กครองเป็ นผูอ้ ื่นมิใช่บิดา – มารดา ชื่อผูป้ กครอง……………………………………..….....…………
เกี่ยวข้องเป็ น………………….........…… บ้านเลขที่.….....……......หมู่ที่……ซอย.….....................…….............
ถนน……………...........แขวง/ตาบล....….........…......เขต/อาเภอ..................................จังหวัด…….......................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์มือถือ……….….......………โทรศัพท์บา้ น...........................................
อีเมล์…………………………….…………………………………………………............………………………
4). ประวัติการศึกษา
4.1 การศึกษา ( ) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน……………………………..…….….…
ตาบล/แขวง...................…...เขต/อาเภอ............................จังหวัด.....................................…พ.ศ..…......................
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( ) สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน….......................………………….........
ตาบล/แขวง............................…...เขต/อาเภอ.......…..........…........จังหวัด........................…พ.ศ….......................
ระดับการศึกษา

โรงเรี ยน/สถาบัน

เวลาที่ศึกษา
พ.ศ. ถึง พ.ศ.

คะแนน
เฉลี่ย

( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) เทียบเท่า ม. 3
( ) ผลการศึกษา ม. 4
( ) ผลการศึกษา ม. 5
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6
4.2 แผนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) โปรแกรมวิทยาศาสตร์
( ) โปรแกรมศิลป์ คานวณ
( ) โปรแกรมศิลป์ ภาษา…………………………………….......................…………………..………….
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………….................…………………..
4.3 ข้าพเจ้าเคยได้รับทุนการศึกษา เมื่อ พ.ศ. …………………..เป็ นเงินทุน
( ) เรี ยนดี
( ) ขาดแคลน ( ) ทุนกีฬา
( ) อื่น ๆ (ระบุ)………………..…………….จาก…….....….………จานวนเงิน……..................…บาท
5). ประวัติด้านกีฬา (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
5.1 ชนิดกีฬาที่สมัคร
ชนิดกีฬา…………………..ประเภท……………….……….ตาแหน่งที่เล่น…..……..………………......
5.2 ทีมที่สังกัด ( ) ปั จจุบนั สังกัดทีมหรื อสโมสร (ระบุ) ……………….…….…………………………...
( ) เคยสังกัดทีมหรื อสโมสร (ระบุ) .................................................ปี .........................
( ) ไม่ได้สังกัดทีมใด
5.3 ชื่อผูฝ้ ึ กสอนที่อา้ งอิง (เป็ นผูท้ ี่รู้ประวัติของผูส้ มัคร)
ชื่อผูฝ้ ึ กสอนกีฬา 1. …………………….…..............……….…โทรศัพท์……………..................…
2. . …………………….…..............……….…โทรศัพท์……………..................…
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5.4 ประวัติการบาดเจ็บ
วัน เดือน ปี ที่บาดเจ็บ

ที่บริ เวณ

แพทย์ผรู้ ักษา

ที่โรงพยาบาล

อาการปัจจุบนั .......................................................................................................................................
5.5 สถานภาพของความเป็ นนักกีฬา
[ ] ทีมชาติ
( ) ปัจจุบนั
( ) อดีต พ.ศ................
[ ] เยาวชนทีมชาติ
( ) ปัจจุบนั
( ) อดีต พ.ศ.................
[ ] กีฬาแห่งชาติ
( ) ปัจจุบนั
( ) อดีต พ.ศ..................
[ ] เยาวชนแห่งชาติ
( ) ปัจจุบนั
( ) อดีต พ.ศ....................
[ ] กีฬาอื่น ๆ ชนิดกีฬา............................................................................................................
( ) ปัจจุบนั
( ) อดีต พ.ศ..........................................................................
5.6 ประสบการณ์การแข่งขัน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงปัจจุบนั
โปรดทาเครื่ องหมาย [✔] ในหัวข้อที่ตรงกับประสบการณ์ของผูส้ มัคร
5.6.1 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่ งขัน
5.6.1.1 [ ] โอลิมปิ กเกมส์ วันที่แข่งขัน......................ณ ประเทศ.....................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน ( ) ทองแดง ( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
5.6.1.2 [ ] เอเชียนเกมส์ วันที่แข่งขัน.....................ณ ประเทศ.............................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน ( ) ทองแดง ( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
5.6.1.3 [ ] ซี เกมส์ วันที่แข่งขัน.......................ณ ประเทศ.................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน ( ) ทองแดง ( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
5.6.1.4 [ ] การแข่งขันชิงแชมป์ โลก/เอเชีย ชื่อรายการ.....................................................
วันที่แข่งขัน..............................ณ ประเทศ.......................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน ( ) ทองแดง ( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
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5.6.2 นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขัน
5.6.2.1 [ ] กีฬาเยาวชนนานาชาติ ชื่อรายการ.................................................................
วันที่แข่งขัน...................................ณ ประเทศ..................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
5.6.2.2 [ ] กีฬานักเรี ยนอาเซี ยน กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก
ชื่อรายการ.........................................................................................................
วันที่แข่งขัน..................................ณ ประเทศ...................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
( ) เข้าร่ วมการแข่งขัน
5.6.3 นักกีฬาทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแห่ งชาติ ในการแข่งขัน
5.6.3.1 [ ] กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่................ณ จังหวัด........................................................
วันที่แข่งขัน..............................….....................................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
5.6.4 นักกีฬาทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ในการแข่งขัน
5.6.4.1 [ ] กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่............. ณ จังหวัด...........................................
วันที่แข่งขัน...................................………............................................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
5.6.5 นักกีฬาที่เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬารายการอืน่ ๆ ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้
5.6.5.1 ชื่อรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ...................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
5.6.5.2 ชื่อรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ..................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
5.6.5.3 ชื่อรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ..................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
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5.6.5.4 ชื่อรายการ...............................................ปี พ.ศ................ณ..................................
ผลการแข่งขัน ชนิ ดกีฬา................................ประเภท......................................
( ) ทอง (ทาลายสถิติ.......................) ( ) เงิน
( ) ทองแดง
หมายเหตุ ผูส้ มัครจะต้องเตรี ยมเอกสารหนังสื อรับรองการแข่งขันส่ งให้ศูนย์บริ การการกีฬาพร้อมกับ
แบบฟอร์มการสมัครฉบับนี้
พร้ อมนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
หลักฐานประกอบการสมัคร
..........1. แบบฟอร์มประกอบการสมัคร (โดยผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง)
.........2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
..........3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบนั และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
..........4. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป
..........5. วุฒิการศึกษา (สาเนาวุฒิการศึกษา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
การปลอมแปลงวุฒิการศึกษาถือเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และจะถูกตัดสิ ทธิ์ การเข้าศึกษา)
เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
ที่แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 ม.5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี)
ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ระเบียนแสดงผลการ
เรี ยนที่แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA)
..........6. ใบรับรองหรื อประกาศนี ยบัตรความสามารถในทางกี ฬา ที่กาหนดไว้ในคุ ณสมบัติเฉพาะทางด้านกี ฬา
ตามข้อ 2.2 (2) จานวน.................................ฉบับ
กรณี ผสู ้ มัครศึกษาต่างประเทศ ต้องแนบสาเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) และหนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน (สาหรับผูส้ มัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ
ต่างประเทศ)
เอกสารรวมทั้งสิ้น...............................ฉบับ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง โครงการรับสมัครศึกษาผูม้ ี
ความสามารถดีเด่นทางกีฬา (ภาคปกติ) ปี การศึกษา 2559 รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ จนเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว ขอ
รับรองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และได้ส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ขา้ พเจ้าได้
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อ้างอิงไว้ ครบถ้วนแล้ว หากหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิ ทธิ์ ในการสมัครเข้า
ศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางกีฬา (ภาคปกติ) ปี การศึกษา 2559
ลงชื่อผูส้ มัคร......................................................
(......................................................)
วันที่............เดือน....................พ.ศ.................
หมายเหตุ 1. หากหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ไม่ ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2. เมื่อส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะถือว่าผูส้ มัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ในขั้นต้นเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผสู ้ มัครไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจพบในภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง หรื อ
ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นเท็จ หรื อหลักฐาน ประกอบการ
สมัครเป็ นเอกสารเท็จหรื อปลอม ผูส้ มัครจะถูกเพิกถอนสิ ทธิ์ ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้วา่
ผูส้ มัครจะได้สมัครหรื อได้ผา่ นการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผสู ้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายด้วย

ผูต้ รวจ..............................................................
(..............................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ...............
หมายเหตุ (เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

