โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย

Clearing House รอบที่ 1

รหัสคณะ
/สาขา

ชื่อโครงการ

xx/xx2490 1) โครงการรับนักเรียน
กิจกรรมจิตอาสาและ
ประชาธิปไตย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

หมายเหตุ

รับ/
ไม่รับ



รายละเอียด

00500 ชื่อมหาวิทยาลัย

Clearing House รอบที่ 2

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ


ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

1. ต้องเป็นผู้ที่ทํา

เข้าค่าย กิจกรรมด้านจิตอาสา
คัดเลือกฯ และประชาธิปไตยใน
โรงเรียนหรือนอก
โรงเรียน
2. GPAX รวม 5 ภาค
ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. คะแนนการปฎิบัติ
ด้านจิตอาสาและ
ประชาธิปไตย (ค่าย
คัดเลือกฯ)
4. สอบสัมภาษณ์
5. มีคะแนน GAT PAT,
9 วิชาสามัญตามเกณฑ์
ขั้นต่ําที่โครงการ/หรือ
คณะกําหนด ทั้งนี้
ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ
ตามประกาศของ มธ.
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Clearing House รอบที่ 3

จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

70



ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ



1. ผู้สมัครโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีสิทธิ์สมัครโครงการลําดับที่ 1-8 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ส่วนผู้ที่สมัครโครงการนักศึกษาพิการ
(ลําดับที่ 9) มีสิทธิ์สมัครโครงการลําดับที่ 1-8 ได้ด้วย
2. มหาวิทยาลัยอาจรับผูเ้ ข้าศึกษาในโครงการลําดับที่ 3 และ 4 ไม่เต็มตามจํานวนแผนรับหรือจํานวนทุน หากผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

Clearing House รอบที่ 5
รับ/
ไม่รับ



ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

รหัสคณะ
/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อโครงการ

xx/xx2620 2) โครงการนักศึกษา
ผู้มีความสามารถดีเด่น
ทางการกีฬา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

xx/xx2520 3) โครงการธรรมศาสตร์
ช้างเผือก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

รับ/
ไม่รับ

รอบที่
1/1



รายละเอียด
1.ดูแฟ้มประวัติและ
ผลงานด้านกีฬา
2. GPAX ไม่ต่ํากว่า
2.00
3. ใบสมัครโครงการ
4. ผู้สมัครต้องเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย
และเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
นานาชาติ
5. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมงาน
2. ใบสมัคร
3. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้สมัครต้องมี
ฐานะยากจน
โดยมีรายได้รวมของ
ครอบครัวที่ยังไม่หัก
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน
200,000 บาท/ปี
- GPAX รวม 5 ภาค
ไม่ต่ํากว่า 2.50
- พื้นที่ดําเนินการ
38 จังหวัด/กทม.
ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
4. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามที่คณะ/สาขาวิชา
กําหนด
5. สํารวจสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

Clearing House รอบที่ 2

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ
30



- พื้นที่
38
จังหวัด
ไม่เกิน
294 คน
- พื้นที่
กทม.
ไม่เกิน
57 คน



ใช้วิชา
เฉพาะ

ทดสอบ
ความ
สามารถ
ด้านกีฬา

รายละเอียด
1. ONET และหรือ
GAT- PAT
2. ทดสอบความ
สามารถด้านกีฬา
3. คุณสมบัติเฉพาะ
ตามประกาศของ มธ.
4. สอบสัมภาษณ์
(ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม link มธ.)

Clearing House รอบที่ 3
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

85













รายละเอียด

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

Clearing House รอบที่ 5

จํานวน
รับ

2

ใช้วิชา
เฉพาะ

Clearing House รอบที่ 4
รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

รหัสคณะ
/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อโครงการ

xx/xx2510 4) โครงการนักเรียน

รับ/
ไม่รับ


3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

xx/xx2540 5) โครงการส่งเสริม
นักเรียนเรียนดีภาคกลาง
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)



รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ

1. แฟ้มสะสมงาน
9 คน
2. ใบสมัคร
(จังหวัด
3. คุณสมบัติเฉพาะ ละ 3 คน)
- ผู้สมัครต้องมีฐานะ
ยากจน โดยมีรายได้
รวมของครอบครัว
ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 200,000
บาท/ปี
- GPAX รวม 5
ภาค ไม่ต่ํากว่า
2.50
- พื้นที่ดําเนินการ 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อันได้แก่
จังหวัดปัตตานี
ยะลาและ นราธิวาส
4. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามที่คณะ/สาขาวิชา
กําหนด
5. สํารวจสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จํานวน
รับ





-

1. ใช้คะแนน
GAT/PAT
2. คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องกําลัง
ศึกษาอยู่ใน ร.ร.ใน
พื้นที่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 3 ร.ร.
- ธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม
- สวนกุหลาบ
วิทยาลัยรังสิต
- ทีปังกรวิทยาพัฒน์
(มัธยมวัดหัตถสาร

ไม่เกิน
17 คน
(คณะละ
1 คน)

รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

Clearing House รอบที่ 5
รับ/
ไม่รับ













3

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

รหัสคณะ
/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อโครงการ

xx/xx2662 6) โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
(ค่าย 2)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

xx/xx2661 7) โครงการคัดเลือก
นักเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
เข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (สสวท.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ





-





-

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จํานวน
รับ

เกษตร) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- GPAX ไม่ต่ํากว่า
3.00
3. สอบสัมภาษณ์
30
1. ใช้คะแนน
(สาขาวิชา
GAT/PAT
2. คุณสมบัติเฉพาะ วิทยาการ
คอมพิว
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้
ผ่านการอบรม
เตอร์ รับได้
วิชาการค่าย 2
ไม่เกิน
โครงการส่งเสริม
15 คน)
โอลิมปิกวิชาการฯ
ของมูลนิธิ สอวน.
ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา
- GPAX รวม 5 ภาค
ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สอบสัมภาษณ์
1. ใช้คะแนน
24
GAT/PAT
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือก
จากมูลนิธิ สอวน.
เพื่อเข้ารับการอบรม
คัดเลือกครั้งที่ 1
โครงการจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไป
แข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ของสถาบัน

รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

Clearing House รอบที่ 5
รับ/
ไม่รับ













4

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

รหัสคณะ
/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อโครงการ

xx/xx2590 8) โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท

xx/xx2530 9) โครงการนักศึกษา
พิการ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
link มธ.)

รับ/
ไม่รับ





รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 2

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ





ใช้วิชา
เฉพาะ




ความถนัด
ทางวิชาการ
(SAT) และ
วิชาเฉพาะ
ตามที่ คณะ
กําหนด

รายละเอียด
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
- GPAX รวม 5 ภาค
ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. สอบสัมภาษณ์
1. วิชาสามัญ
(ฟิสิกส์, เคมี,
ชีววิทยา, คณิต 1,
อังกฤษ, ภาษาไทย,
สังคมศึกษา)
2. วิชาเฉพาะ จัด
สอบโดย กสพท.
3. ทดสอบบุคลิกภาพ
สุขภาพจิต ตรวจ
ร่างกายทั่วไปและ
เฉพาะ
4. สอบสัมภาษณ์
(ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม link มธ.)
1. จะต้องเป็นบุคคล
ผู้มีความพิการ ดังนี้
- ทางการเห็น
- ทางการเคลื่อนไหว
- ทางการได้ยิน
2. GPAX ไม่ต่ํากว่า
2.00 หรือตามที่
คณะกําหนด
3. คะแนนทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการ
(SAT) และคะแนนวิชา
เฉพาะ ตามที่แต่ละ
คณะกําหนด ซึ่ง มธ.
ดําเนินการจัดสอบเอง

Clearing House รอบที่ 3
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

105







61







รายละเอียด

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

Clearing House รอบที่ 5

จํานวน
รับ

5

ใช้วิชา
เฉพาะ

Clearing House รอบที่ 4
รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

รหัสคณะ
/สาขา

Clearing House รอบที่ 1
ชื่อโครงการ

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน รับ/
รับ
ไม่รับ

Clearing House รอบที่ 2
ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 3
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

Clearing House รอบที่ 4
จํานวน
รับ

รับ/
ไม่รับ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

Clearing House รอบที่ 5
รับ/
ไม่รับ

ใช้วิชา
เฉพาะ

รายละเอียด

จํานวน
รับ

4. คะแนน GAT
PAT O-NET และ
วิชาสามัญ 9 วิชา
ตามที่คณะกําหนด
5. สอบสัมภาษณ์
6. ผลการตรวจ
ร่างกายและผลการ
ทดสอบสุขภาพจิต
(ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม link มธ.)

รวมจํานวนรับทั้งสิ้น 782 คน
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0

