ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา
ประจาปี การศึกษา 2560
-------------------------------------------------มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรให้ มี ก ารรั บ สมัค รและคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ ) โครงการรับนักศึ กษาผูม้ ี ความสามารถดี เด่ นทางการกี ฬ า
ประจาปี การศึกษา 2560 ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก
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
เฉลี่ ยสะสม ตั้งแต่ช้ นั ม. 4 ม. 5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันรับสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรื อเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เทียบเท่า และมีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
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(2) คุณสมบัติเฉพาะทางด้ านกีฬา
กลุ่ม 1 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ได้แก่ กีฬาโอลิมปิ ก,กีฬาเอเชี่ยนเกมส์,กีฬาซีเกมส์,กีฬาชิงแชมป์ โลก
1.2 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ในชุดอายุ U19,U21,U23
กลุ่ม 2 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
2.1 เป็ นผูท้ ี่ ได้รับตาแหน่ ง ที่ 1, 2 หรื อ 3 ในการแข่ง ขันกี ฬาชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย การ
แข่งขันกี ฬาแห่ งชาติรอบระดับประเทศ,การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติรอบระดับประเทศ,การแข่งขันกี ฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่ งชาติรอบระดับประเทศ หรื อ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขันรายการนานาชาติ เช่ น กี ฬา
นักเรี ยนอาเซี ยน,กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี ยนและกีฬามหาวิทยาลัยโลก(ตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายกลุ่ม 2 นี้)
ชนิดกีฬาแนบท้าย กลุ่ม 2
กรี ฑา
ฟุตบอลชาย*
ฟุตซอลชาย*
รักบี้ฟุตบอลชาย*
ซอฟท์บอล
บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลชายหาด
แบดมินตัน
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
หมากกระดาน
ครอสเวิร์ด
บริ ดจ์
จักรยาน

กอล์ฟ
มวย
ยูโด
เทควันโด
คาราเต้โด
ยิงปื น
ฟันดาบ
ยูยติ สู

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

หมายเหตุ * รับเฉพาะนักกีฬาชาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั ไม่ มีความพร้ อมในการเตรียม
ทีมนักกีฬาหญิง
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กลุ่ม 3 ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติทางกีฬา ตามชนิดกีฬาทีก่ าหนดดังต่ อไปนี้
ลาดับ
1.

ชนิดกีฬา
ฟุตบอลชาย

รายการแข่ งขันทีก่ าหนด
-เป็ นนักกีฬาอาชีพที่ลงทะเบียนในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก ดิวชิ นั่ 1
และดิวชิ นั่ 2
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันถ้วย ก. ของ
กรมพลศึกษา

2.

ฟุตซอลชาย

-เป็ นนักกีฬาอาชีพในการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีก
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันฟุตซอลรุ่ น 18 ปี
ประเภท ก. กรมพลศึกษา

3.

บาสเกตบอล

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์
ชิงแชมป์ ประเทศไทย
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลลีก
แห่งประเทศไทย (TBL)และ(ABL)
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ดีวชี นั่ 1,2 และ 3
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงถ้วย
พระราชทานฯ ก, ข, และ ค

4.

วอลเลย์บอล

- เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทย
แลนด์ลีก
- เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล Pro
Challenge.
- เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ถ้วย ก , ข
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ลาดับ
5.

ชนิดกีฬา
เซปักตะกร้อ

6.

ว่ายน้ า

-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติ เทียบเคียงกับอันดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด

7.

ยิงปื น

-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติ เทียบเคียงกับอันดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด

8.

กรี ฑา

-เป็ นนักกีฬาที่ได้รับอันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬากรี ฑานักเรี ยน
นักศึกษาสังกัด สพฐ. รอบระดับประเทศ
-เป็ นนักกีฬาที่ได้รับอันดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬากรี ฑาโครงการ
ดาวรุ่ งมุ่งสู่ โอลิมปิ ก ของสมาคมกรี ฑาแห่งประเทศไทย
-เป็ นนักกีฬาที่มีสถิติในอันดับที่ 1-3 ของรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุ ด

9.

รายการแข่ งขันทีก่ าหนด
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อรี โว้คพั
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อมหกรรม
กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “ไทคัพ”
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1-8 ในรายการชิงแชมป์ ถ้วยพระราชทานคิงส์คพั
ชิงแชมป์ ถ้วยพระบรมโอรสาธิราชฯ,ชิงแชมป์ ถ้วยพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
(ซึ่งสมาคมตะกร้อกีฬาแห่งประเทศไทยเป็ นผูจ้ ดั )

แบดมินตัน
-เป็ นนักกีฬาในอันดับที่ 1-8 ของระดับเยาวชนโดยการจัดอันดับของ
(พิจารณาเฉพาะประเภท สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หรื อ
บุคคล)
-เป็ นนักกีฬาในอันดับที่ 1-16 ของระดับทัว่ ไปโดยการจัดอันดับของ
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในของรายการที่จดั การแข่งขันโดย
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทย
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ลาดับ
10.

ชนิดกีฬา
รายการแข่ งขันทีก่ าหนด
เทเบิลเทนนิส
-เป็ นนักกีฬาในอันดับที่ 1-10 ของระดับทัว่ ไปโดยการจัดอันดับของ
(พิจารณาเฉพาะประเภท สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
บุคคล)
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

11.

เทนนิส
เป็ นนักกีฬาในอันดับที่ 1-8 ในการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนอายุ 18 ปี
(พิจารณาเฉพาะประเภท ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หรื อ
บุคคล
-เป็ นนักกีฬาในอันดับที่ 1-16 ในการจัดอันดับนักเทนนิสของระดับทัว่ ไป
ของลอนเทนนิสสมาคม ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในของรายการที่จดั การแข่งขันโดย
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทย

12.

กอล์ฟ

- เป็ นนักกีฬาอาชีพ
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
กอล์ฟแห่งประเทศไทย หรื อสมาคมกอล์ฟสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
หรื อโดยการรับรองของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย หรื อสมาคมกอล์ฟ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย

13.

หมากกระดาน

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
หมากกระดานแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมหมาก
กระดานแห่งประเทศไทย

14.

ครอสเวิร์ด

15.

บริ ดจ์

-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จดั การแข่งขันโดย
สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคม
ครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย
-เป็ นนักกีฬาที่ได้อนั ดับ 1,2 และ 3 ในรายการที่จดั การแข่งขันโดยสมาคม
บริ ดจ์แห่งประเทศไทย หรื อโดยการรับรองของสมาคมบริ ดจ์แห่งประเทศ
ไทย
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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 2557 เป็ นต้ นมา
3. คณะและจานวนทีจ่ ะรับเข้ าศึกษา
รหัส
0101

จานวนรับเข้ าศึกษา

คณะ / สาขาวิชา

20

นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

0201
0202

- ประเภทวิชาการบัญชี
- ประเภทวิชาการบริ หารธุรกิจ

6
6

0301
0302
0303

รัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ
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0401

เศรษฐศาสตร์

5

0501

สั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์

10

0601

ศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาจิตวิทยา
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาไทย
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เลือกปี 2

7
-

สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษารัสเซีย

เลือกปี 2

0701

วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน

5

0801

สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5
10

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

วิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1
1
1
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-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1
1
1
5

1203

สหเวชศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย

1401

พยาบาลศาสตร์

2
2

1501
1502

ศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการละคอน
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

2

1601
1602
1603
1604
1605

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

1701
1801

สาธารณสุ ขศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์
รวม

3
2
110

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดหลักสู ตร และ อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา 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
 โครงการธรรมศาสตร์ ชา้ งเผือก
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โครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนดีภาคกลาง
 โครงการนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศึกษาของ
มูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
 โครงการคัดเลือกนักเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กเข้าศึกษาต่อเป็ นกรณี พิเศษ
( สสวท.)
 โครงการรับนักเรี ยนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิ ปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
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


4.2 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ 2 คณะ หรือ 2 สาขาวิชา
ให้ผสู้ มัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ / สาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครให้
เรี ยบร้อยก่อน หากผูส้ มัครเลือกคณะ / สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้ องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรั บสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่ าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ ตรงตามประกาศการรั บสมัครถือว่ าผู้น้ ันขาดคุณสมบัติไม่ มีสิทธิ์เข้ า
ศึกษา กรณีทเี่ สี ยค่ าสมัครแล้วจะไม่ คืนเงินค่ าสมัครให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. การรับสมัคร และขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 การรับสมัคร
 สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.reg.tu.ac.th สานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวข้อ ระบบรับสมัคร(สาหรับผูส้ มัคร) ตั้งแต่วนั ที่ 10 - 25 ตุลาคม 2559
สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-4424-5
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5.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ ที่ www.reg.tu.ac.th
(โปรดพิมพ์ /อ่าน และศึกษาข้ อมูลต่ าง ๆ ด้ วยตนเองอย่างละเอียดเพือ่ ประโยชน์ ของตนเอง)
5.2 ผูส้ มัครกรอกรายละเอียดการสมัครสอบโครงการผูม้ ีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬา ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทางอินเตอร์ เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวัน เวลา ที่กาหนด สานักงานบริ หารทรั พย์ สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต กาหนดเท่ านั้น (โปรดบันทึกข้ อมูลการสมัครด้ วยตนเอง และตรวจสอบข้ อมูล
ต่ าง ๆ อย่างละเอียดเพือ่ ประโยชน์ ของตนเอง)
5.3 ผูส้ มัครตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสอบให้เรี ยบร้อย และโอนชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
จานวน 400 บาท ที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เลขบัญชี 091-0-15263-6 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิ ต หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผูส้ มัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผสู้ มัครดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชาระเงิน
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บนั ทึกในระบบอินเตอร์ เน็ตครั้งล่าสุ ดเป็ นสาคัญ
(กรณีทมี่ ีผลการสอบ TU STAR อยู่แล้ วและประสงค์ จะใช้ ผลนั้นยืน่ ให้ ส่งมาพร้ อมหลักฐาน ตามข้ อ 7 )
5.4 การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้ว ผูส้ มัคร
จะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์ เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th เท่านั้น และให้
ดาเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัครอีกครั้งหนึ่ ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุ ดท้ายของการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถือข้ อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในเอกสารแบบฟอร์ มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้ างกีฬา 60)
ครั้งสุ ดท้ าย ทีไ่ ด้ มีการชาระเงินเป็ นสาคัญ
5.5 กรณี ผสู ้ มัครที่ยงั ไม่มีผลการทดสอบ TU STAR สามารถสมัครสอบ TU STAR พร้อมกับสมัคร
โครงการผูม้ ี ความสามารถดี เด่ นด้านกี ฬา โดยชาระค่าธรรมเนี ยมรวมทั้งสิ้ น 800 บาท โดยผูส้ มัครจะต้องเข้าสอบ
TU STAR ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th หรื อ http://www.tusports.net
อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการ
คนละ
400 บาท
- ค่าสมัครทดสอบ TU STAR
คนละ
400 บาท
(เฉพาะผู้ทยี่ งั ไม่ มีผลการทดสอบ TU STAR)
ทั้งนี้ ผลสอบ TU STAR สาหรับผู้สมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา
ในรอบวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ไม่ สามารถนาผลสอบไปยืน่ สมัครโครงการอืน่ ๆได้
5.6 ผูส้ มัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (แบบฟอร์ม ช้างกีฬา 60) พร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ประกอบการสมัค รให้ค รบถ้วน ส่ ง ไปรษณี ย ์ม าที่ ศู นย์ บ ริ ก ารการกีฬ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
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สานักงานบริ หารทรั พย์ สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่ าการสมัครสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
สานักงานบริ หารทรั พย์ สินและกีฬา ได้ รับเอกสารแบบฟอร์ มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ ม ช้ างกีฬา 60 ) แล้ ว
เท่านั้น
6. สาเนาหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี้
6.1 สาเนาหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
6.2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป
6.3 สาเนาวุฒิการศึกษา (สาเนาวุฒิการศึกษา และผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
การปลอมแปลงวุฒิการศึกษาถือเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และจะถูกตัดสิ ทธิ์ การเข้าศึกษา)
(1) เป็ นผูท้ ี่ ก าลัง ศึ กษาชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ย บเท่ า ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
ที่แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 ม.5 และ ม.6 (ภาคแรก/ถ้ามี)
(2) ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่าระเบียนแสดงผลการเรี ยน
ที่แสดงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPA)
(3) ผูท้ ี่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้นาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุ ดจากสถาบันที่กาลัง
ศึกษามาแสดงเพิ่มเติมจากข้อ 7.3(2)
6.4 สาเนาใบรับรองหรื อประกาศนียบัตรความสามารถในทางกีฬา ที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
ทางด้านกีฬา ตามข้อ ตามกลุ่ม 1-3
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
6.6 ผลการทดสอบ TU STAR กรณี ที่มีผลการสอบอยูแ่ ล้ว
6.7 แบบฟอร์มประกอบการสมัคร (แบบฟอร์ม ช้างกีฬา 60) ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
ผู้สมัครจะต้ องส่ งสาเนาหลักฐานการสมัครและหลักฐานตามข้ อ 7 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
วั น พุ ธ ที่ 26 ตุ ล าคม 2559 (ถื อ ตราประทั บ ไปรษณี ย์ เ ป็ นส าคั ญ ) จ่ า หน้ าซองมาที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.02-564-64424-5 (โดยวงเล็บมุมซองขวาบนว่ า ผู้สมัครโครงการผู้มีความสามารถดีเด่ นด้ านกีฬา)
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7. เกณฑ์ ของการคัดเลือกฯ พิจารณาจากองค์ ประกอบดังต่ อไปนี้
7.1 ด้ านวิชาการ : ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ TU STAR
7.2 ด้ านความสามารถทางการกีฬา : ผลการทดสอบความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา
7.3 ทางด้ านการสอบสั มภาษณ์ : ผลการสอบสัมภาษณ์
ในการพิจารณาเพือ่ คัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสั มภาษณ์ ให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดย
คานึงถึงนโยบาย ความเป็ นธรรม และความสามารถ การตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นอันสิ้นสุ ด
8. การประกาศรายชื่ อผู้สมัคร
8.1 ประกาศรายชื่อผูส้ มัคร ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา
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
ผู้สมัครตรวจสอบความถู กต้ องของการสมัคร หากมีข้อผิดพลาด ผู้สมัครต้ องแก้ ไขให้ ถูกต้ องโดยทักท้ วงเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ผ่านช่ องทาง Email : stu.act@psm.tu.ac.th หรือโทร. 02-564-1245 ภายในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน2559
9. การประกาศรายชื่อเพือ่ เข้ าทดสอบความสามารถด้ านกีฬา
การประกาศรายชื่อเพือ่ เข้ าทดสอบความสามารถด้ านกีฬา วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
การทดสอบสามารถทางด้านกีฬา ให้ผสู ้ มัครรายงานตัวเพื่อทดสอบความสามารถด้านกีฬา
ที่อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
รายการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2559

ที่ อาคารยิมเนเซียม 7 ศูนย์บริ การการกีฬา
สานักงานบริ หารจัดการทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และสนามกีฬาต่าง ๆ
(รายละเอียดจะประกาศให้ทราบภายหลัง)

( ให้ นาชุ ดกีฬา อุปกรณ์ ในการสอบความสามารถภาคปฏิบัติ บัตรประชาชน หลักฐานใบสมัครการสมัคร หลักฐาน
การชาระเงินค่ าสมัครมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีใ่ นวันและเวลาดังกล่าวข้ างต้ นก่อนทาการทดสอบทางด้ านกีฬาด้ วย)
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10. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบสั มภาษณ์
ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ สานักงานบริ หาร
ทรัพย์สินและกีฬา อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ
02-564-4440-9 ต่อ 1250 หรื อ 1251 ทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th และ/หรื อ http://www.tusports.net
11. การสอบสั มภาษณ์
ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2559
เวลา 08.30 น. ที่ อาคารศูนย์กีฬาทางน้ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี และนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และหลักฐานการสมัคร มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ดว้ ย
12. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา
ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ สานักงานบริ หารทรัพย์สิน
และกีฬา อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี โทร.02-564-4425 หรื อ 02-5644440-9 ต่อ 1250 หรื อ 1251 และอินเตอร์ เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th และ/ หรื อ http://www.tusports.net ในกรณี
ที่ผมู้ ีสิทธิ เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาไม่ครบตามจานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ความความเหมาะสม
13. การยืนยันสิ ทธิเข้ าศึกษา
ให้ผไู้ ด้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษา ระหว่ างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 เวลา 8.30 16.30 น. ณ สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกี ฬา (อาคารยิมเนเซี ยม 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัด
ปทุมธานี
13.1 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกที่ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาจะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษาในโครงการ
ใดๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ/หรื อ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
13.2 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องแจ้งยืนยันสิ ทธิเข้าศึกษาด้วยตนเอง ในวันและเวลาที่กาหนด
ณ สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา พร้อมชาระเงิน 20,000.- บาท(สองหมื่นบาทถ้ วน) ทั้งนี้ เงินดังกล่ าวจะคืนให้
ผู้สมัครหลังจากขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรั บผู้ไม่ มาจดทะเบียนเข้ าศึ กษา มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิ ทธิไม่ คืนเงินให้
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ก ร ณี ผู้ ข า ด แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย์ ข อ ใ ห้ ติ ด ต่ อ ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ กี ฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกี ฬา สงวนสิ ทธิ ในการ
พิจารณา และคาชี้ขาดของสานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬาถือเป็ นที่สุด
13.3 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 านั้ น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาครั้ง
สุ ดท้ายเป็ นสาคัญ หากพ้นกาหนดการยืนยันสิ ทธิแล้ว จะขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ ได้ ท้งั สิ้น
13.4 ผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่ งรายชื่ อผูท้ ี่ยืนยันสิ ทธิ
เข้าศึกษาให้สมาคมอธิ การบดี แห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิ ทธิ ในการเข้ารับการคัดเลื อกบุ คคลเข้า ศึกษาใน
สถาบันอุ ดมศึ กษา ผ่านการคัดเลื อกระบบกลาง (Admissions) ดังนั้นผูท้ ี่ ยืนยันสิ ทธิ เข้าศึ กษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลื อกในระบบกลาง (Admission) อีก มหาวิทยาลัยจะดาเนิ นการยกเลิก
รายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ ดงั กล่าว
13.5 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
13.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิเข้าศึกษา หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาการยืนยันสิ ทธิ
เข้าศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทิน
ขอให้ พจิ ารณาตัดสิ นใจให้ รอบคอบก่อนทีจ่ ะแจ้ งยืนยันสิ ทธิเข้ าศึกษา
เพราะจะมีผลต่ อการสมัครคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)
14. การจัดระดับพืน้ ความรู้ ภาษาต่ างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดให้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน
จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็ จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา
กาหนดวิชาที่เรี ยน/จัดระดับความรู ้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นกั ศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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ปฏิทนิ การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2560
รายการ

ปี การศึกษา 2560

หมายเหตุ

เปิ ดรับสมัคร
การสมัคร
ส มั ค ร ส อ บ ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559
www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 24 ตุลาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2559 ส านั ก งานบริ ห ารทรั พ ย์สิ น และกี ฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต 99 ถนน
พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-4424-5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายรับเข้าสานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ สานักงานบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

ประกาศรายชื่อผูส้ มัคร

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ทางอิ น เตอร์ เน็ ตส านั ก ทะ เบี ย น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

ผูส้ มัครทักท้วงสถานะ การสมัคร
กรณี ไม่ถูกต้อง (เป็ นลายลักษณ์อกั ษร)

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 โดยต้องทาเป็ นหนังสื อแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
Email : stu.act@psm.tu.ac.th หรื อ
โทร. 02-564-1245

ตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
ความสามารถด้านวิชาการสอบ TU STAR

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อที่
http://www.tustar.tu.ac.th หรื อ
http://www.reg.tu.ac.th

ทดสอบความสามารถด้านวิชาการสอบ
TU STAR

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อที่
http://www.tustar.tu.ac.th
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รายการ

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ทดสอบความสามารถ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ทางการกีฬา

ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ส านั ก ทะ เบี ย น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

ทดสอบความสามารถทางการกีฬา

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน
2559

ที่ อาคารยิมเนเซียม 7 ศูนย์บริ การการ
กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต และสนามกีฬาต่าง ๆ
(รายละเอียดจะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง)

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ส านั ก ทะ เบี ย น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

การสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
เวลา 8.30 น.

ที่ อาคารศูนย์กีฬาทางน้ า
ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิ ต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
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รายการ

ปี การศึกษา 2559

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ส านั ก ทะ เบี ย น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.reg.tu.ac.th
และที่ ศูนย์บริ การการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tusports.net

การยืนยันสิ ทธิเข้าศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560
(ในวันและเวลาราชการ)

ที่ อาคารยิมเนเซียม 7 ศูนย์บริ การการ
กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี

ตรวจร่ างกาย

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

ปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน
วันเปิ ดภาคการศึกษา ภาค 1 ปี การศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
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ข้ อปฏิบัติในการเข้ าสอบ
เนื่องจากในวันสอบมีผ้ เู ข้ าสอบเป็ นจานวนมากส่ งผลกระทบต่ อการเดินทาง จึงขอให้ ผ้ เู ข้ าสอบเผือ่
เวลาในการเดินทางอย่างน้ อย 2 ชั่ วโมง และจาเป็ นอย่ างยิง่ ทีจ่ ะต้ องดูทนี่ ั่งสอบจากในระบบซึ่งเปิ ดให้ ตรวจสอบก่ อนวัน
สอบประมาณ 1 สั ปดาห์
ข้ อปฏิบัติในการเข้ าสอบ
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยตามประเพณี นิยม เหมาะสมกับสถานที่ หากศูนย์ทดสอบฯ พิจารณาว่า
การแต่งกายของผูเ้ ข้าสอบขัดกับข้อปฏิบตั ิดงั กล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ผูเ้ ข้าสอบต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง ที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ
แสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง มาแสดงจะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณี ไม่มีบตั รประชาชนมาแสดงผูส้ มัครสอบต้องติดต่อขอทาบัตรสอบ
ชั่วคราวได้ที่หอ้ งทาบัตรสอบชัว่ คราวของสนามสอบนั้นๆ โดยกาหนดให้ตอ้ งส่ งเอกสารแสดงตน(สาเนาบัตร
ประชาชน) และ หนังสื อรับรองจากครู ประจาชั้นหรื อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพร้อมประทับตราโรงเรี ยน ส่ ง
เอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณี ยแ์ บบด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน 5 วันทาการหากพ้นกาหนดกระดาษคาตอบจะ
ไม่ได้รับการตรวจ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าห้องสอบ
3. ผูเ้ ข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นงั่ สอบ หรื อมาผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. อุปกรณ์การสอบที่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะสอบได้คือ
ก. ดินสอ 2B จานวนไม่เกิน 3 แท่ง
ข. ยางลบดินสอ จานวน 1 ก้อน
ค. กบเหลาดินสอพกพา จานวน 1 อัน
ง. บัตรประชาชน
5. ไม่อนุญาตให้วางสิ่ งใดนอกเหนือจากอุปกรณ์ตามข้อ 4 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบใส่ เครื่ องประดับต่างๆ เช่น
ต่างหู สร้อยคอ กาไร แหวน เข้าห้องสอบ ส่ วนกระเป๋ าสัมภาระและสิ่ งของอื่นๆ ต้องวางไว้ใต้เก้าอี้สอบ
เท่านั้น หากฝ่ าฝื นจะถือว่าผูเ้ ข้าสอบมีเจตนาทุจริ ตในการสอบ จะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็ นโมฆะ
และอาจพิจารณาตัดสิ ทธิ การสอบครั้งต่อๆ ไปด้วย โดยศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริ การรับฝากสิ่ งของและไม่
รับผิดชอบต่อการสู ญหายของสิ่ งของในทุกกรณี
6.

ผู้เข้าสอบต้องปิ ดเครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิด และวางไว้ใต้เก้าอี้ให้กรรมการคุมสอบเห็นได้อย่างชัดเจน
ตลอดระยะเวลาในการสอบ หากพบว่าโทรศัพท์มือถือดังหรื อสัน่ หรื อเป็ นเสี ยงตั้งปลุกก็ตาม ผูเ้ ข้าสอบจะถูก
ยุติการสอบในทันที และต้องนัง่ อยูใ่ นห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
7. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผูเ้ ข้าสอบจะต้องนัง่ ที่นงั่ สอบของตนเอง ห้ามเดินไปที่อื่น หรื อพูดคุยกับผูเ้ ข้าสอบคนอื่น

20
8. ผูเ้ ข้าสอบต้องวางบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางไว้บนโต๊ะสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ หาก
พบว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับเอกสารที่นามาแสดง ผูเ้ ข้าสอบจะต้องติดต่อกองอานวยการเพื่อ
ออกเอกสารยืนยันความถูกต้อง โดยไม่ต่อเวลาในการทาข้อสอบชุดนั้นๆ
9. ไม่อนุญาตให้เปิ ดหรื อทาข้อสอบจนกว่าจะได้ยนิ ประกาศให้เริ่ มทาข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และ
ต้องทาข้อสอบเฉพาะส่ วนตามเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น หากฝ่ าฝื นจะต้องยุติการสอบในทันที และต้องนัง่ อยูใ่ น
ห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
10. ผูเ้ ข้าสอบต้องอ่านข้อปฏิบตั ิในการสอบที่หน้าปกข้อสอบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
11. การระบายคาตอบหรื อเขียนตอบ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อแนะนาอย่างเคร่ งครัด หากฝ่ าฝื น ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อผลการตรวจคาตอบ
12. หากผูเ้ ข้าสอบนัง่ สอบผิดที่และเริ่ มทาข้อสอบแล้ว จะถือว่าทุจริ ตในการสอบ และจะต้องยุติการสอบในทันที
และต้องนัง่ อยูใ่ นห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
13. หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อมีเหตุให้สงสัยว่าทุจริ ต กรรมการคุมสอบมีสิทธิ ขอตรวจค้น
ร่ างกายผูเ้ ข้าสอบ
14. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณี จาเป็ นเท่านั้น
15. ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบในทุกกรณี
ข้ อปฏิบัติข้างต้ นกาหนดไว้เพือ่ ให้ การสอบเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและรัดกุม ยุติธรรมสาหรับผู้เข้ าสอบทุกคน
จึงขอความร่ วมมือผู้เข้ าสอบทุกท่ านโปรดปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติอย่ างเคร่ งครัด
ช่ วงเวลารับสมัครสอบ หากมีข้อสงสั ยหรือเกิดปัญหาในการลงทะเบียนหรือสมัครสอบ สามารถติดต่ อสอบถามได้ ที่
ศูนย์ ทดสอบฯ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
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เลขทีใ่ บสมัคร (ช้ างกีฬา 60).................................
เลขทีใ่ บเสร็จ.................................
(สมัครและชาะเงินค่ าสมัครที่)

ติดรู ป

รายละเอียดประกอบการสมัคร
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่ นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
ประจาปี การศึกษา 2560
..............................................
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 2557 เป็ นต้นมา)
กลุ่ม 1 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ทีมชาติไทย)
1.1 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ได้แก่ กีฬาโอลิมปิ ก,กีฬาเอเชี่ยนเกมส์,กีฬาซีเกมส์,ชิงแชมป์ โลก
1.2 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย
ในชุดอายุ U19,U21,U23 ปี
กลุ่ม 2 การแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับชาติ
2.1 เป็ นผูท้ ี่ ได้รับตาแหน่ งที่ 1, 2 หรื อ 3 ในการแข่ งขันกี ฬ าชิ งชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย การ
แข่งขันกีฬาแห่ งชาติรอบระดับประเทศ,การแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติรอบระดับประเทศ, การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่งชาติรอบระดับประเทศ,กรมพลศึกษา หรือ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขันรายการนานาชาติ
ได้แก่ กีฬานักเรี ยนอาเซียน,กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี ยน,กีฬามหาวิทยาลัยโลก (ตามชนิดกีฬาที่แนบท้ายกลุ่ม 2)
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ชนิดกีฬาแนบท้ ายกลุ่ม 2
.......... 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
2.3 ผูท้ ี่มีคุณสมบัติทางกีฬาอื่น ๆ ตามชนิดกีฬาที่กาหนดแนบท้ายกลุ่ม 2
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.….....……......หมูท่ ี่……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…………………………….…………………………………………………............………………………

24
4). ประวัติการศึกษา
4.1 การศึกษา ( ) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน……………………………..…….….…
ตาบล/แขวง...................…...เขต/อาเภอ............................จังหวัด.....................................…พ.ศ..…......................
( ) 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
5.3ชื่อผูฝ้ ึ 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 2557 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 [ ] เอเซี ยนเกมส์ 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 ีความสามารถดีเด่นทาง
กีฬา (ภาคปกติ) ปี การศึกษา 2560 รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ จนเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว ขอรับรองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และได้ส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ขา้ พเจ้าได้อา้ งอิงไว้ ครบถ้วนแล้ว หาก
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หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิ ทธิ์ ในการสมัครเข้าศึกษา ตามโครงการรับ
นักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางกีฬา (ภาคปกติ) ปี การศึกษา 2560
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)
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

