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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)

โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา
แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

ชื่อโครงการ
1. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถ
ดีเด่นทางการกีฬา
คณะที่รับ
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวารสารศาสตร์
8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะวิศวกรรม ศาสตร์
11. คณะสหเวชศาสตร์
12. คณะพยาบาลศาสตร์
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์
14 คณะถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
15. คณะสาธารณสุขศาสตร์
16. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา ศาสตร์
17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
18. วิทยาลัยนวัตกรรม

* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากประกาศ
รับสมัครฯ *

หมายเหตุ

115

รอบที่ 1 Portfolio
(รอบที่)
จน.รับ
(รอบที่ 1/1)
30

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติ ในนามทีมชาติไทย หรือเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬา
ซีเกมส์ กีฬาชิงแชมป์โลก กีฬาระดับเยาวชนนานาชาติ และ
กีฬาที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยฯ รับรอง
ชนิดกีฬา
-

เกณฑ์การคัดเลือก
-

ดูจากประวัติและผลงานทางด้านกีฬา
สถิติการแข่งขันกีฬา
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จากสมาคมกีฬา
GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.00
สอบสัมภาษณ์

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

18-19
พฤศจิกายน
2560

8 ธันวาคม 2560

http://sa.tu.ac.th
โทร.0-2564-4444 ต่อ 1245

ฟุตบอล ฟุตซอล ชาย
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง
บาสเกตบอล ชาย-หญิง
รักบี้ฟุตบอล ชาย
ซอฟท์บอล ชาย-หญิง
เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง
แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
ลอนเทนนิส
กอล์ฟ
มวยไทย มวยสากล
ยูโด
เทควันโด
คาราเต้-โด
ยูยิตสู
ปันจักสีลัต
ว่ายน้ํา โปโลน้ํา กระโดดน้ํา ระบําใต้น้ํา
เรือพาย
ยิงปืน
ฟันดาบ
เปตอง
ลีลาศ

1. ผู้สมัครโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีสิทธิ์สมัครโครงการลําดับที่ 1-3 ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ส่วนผู้ที่สมัครโครงการนักศึกษาพิการ มีสิทธิ์สมัครโครงการลําดับที่ 1-3 ได้ด้วย
2. มหาวิทยาลัยอาจรับผู้เข้าศึกษาในโครงการลําดับที่ 2 และ 3 ไม่เต็มตามจํานวนแผนรับหรือจํานวนทุน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
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ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)

ชื่อโครงการ

2. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
• พื้นที่ 38 จังหวัด
• พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คณะที่รับ
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวารสารศาสตร์ฯ
8. คณะสังคมวิทยาฯ
9. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
10. คณะวิศวกรรมฯ
11. คณะสหเวชศาสตร์
12. คณะพยาบาลศาสตร์
13. คณะศิลปกรรมฯ
14. คณะสาธารณสุขฯ
15. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลําปาง

* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากประกาศ
รับสมัครฯ *

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

รอบที่ 1 Portfolio
(รอบที่)
จน.รับ

(รอบที่ 1/1)
 ไม่เกิน
294 คน
 ไม่เกิน 57
คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- หมากกระดาน บริดจ์ ครอสเวริ์ด เอแม็ท
- จักรยาน
- กรีฑา
1. ผู้สมัครต้องมีฐานะยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่
ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ในชั้น ม. 4 – ม.5
รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาต้องมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฎ
ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่
ดําเนินการพื้นที่ดําเนินการ 38 จังหวัด และหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามที่ มธ. กําหนดในประกาศการรับสมัคร
4. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ตามที่ มธ. กําหนดใน
ประกาศการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษาให้แก่
โครงการฯ จํานวน 150 ทุน โดยจําแนกออกเป็น
• ประเภททุนเต็ม จํานวน 50 ทุน
• ประเภททุนเต็ม จํานวน 100 ทุน
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ดังต่อไป จึงจะได้รับ
การพิจารณารับทุนการศึกษา คือ
1. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการ จากโครงการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
3. ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น
4. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณสมบัติจาก
คณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน
5. โรงเรียนดําเนินการสมัครให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนรวบรวมเอกสารของผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติ
ส่งให้มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
• ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
• แฟ้มสะสมงาน Portfolio
7. ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาความด้อยโอกาสทางการศึกษา
จากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
จะตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่
สถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวผู้สมัคร
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจะดําเนินการโดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปกปิด หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้
นั้นจะถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุน
เต็มหรือทุนบางส่วนตามความเหมาะสมแก่สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละราย

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

ไม่มี

8 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

www.reg.tu.ac.th
โทร. 02-564 4441-79
ต่อ 1633 - 1638
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ชื่อโครงการ

3. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
• พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะที่รับ
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวารสารศาสตร์ฯ
8. คณะสังคมวิทยาฯ
9. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
10. คณะวิศวกรรมฯ
11. คณะสหเวชศาสตร์
12. คณะพยาบาลศาสตร์
13. คณะศิลปกรรมฯ
14. คณะสาธารณสุขฯ
15. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลําปาง

* ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากประกาศ
รับสมัครฯ *

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

รอบที่ 1 Portfolio
(รอบที่)
จน.รับ

(รอบที่ 1/1)
9 คน
(จังหวัดละ
3 คน)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยอาจรับไม่เต็มตามจํานวนแผนรับหรือจํานวนทุน
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติ
ข้อหนึ่งข้อใด
1. ผู้สมัครต้องมีฐานะยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรประเภททุนการศึกษา
ให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบใน 3
ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ในชั้น ม.4 – ม.5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
นราธิวาส ภายในวงเงินที่เป็นจํานวนทุนเต็ม จํานวน 9 ทุน แบ่ง
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ออกเป็นจังหวัดละ 3 ทุน
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ดังต่อไป จึงจะได้รับ
ต้องมีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฎใน
การพิจารณารับทุนการศึกษา คือ
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่
1. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการ จากโครงการกระจาย
ดําเนินการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส) ตามที่ มธ. กําหนดในประกาศการรับสมัคร
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
4. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ตามที่ มธ. กําหนดใน
ประกาศการรับสมัคร
3. ผู้สมัครต้องสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น
4. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณสมบัติจาก
คณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน
5. โรงเรียนดําเนินการสมัครให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
6. โรงเรียนรวบรวมเอกสารของผู้สมัครพร้อมรับรองคุณสมบัติส่ง
ให้มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
• ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
• แฟ้มสะสมงาน Portfolio
7. ผู้สมัครต้องผ่านการพิจารณาความด้อยโอกาสทางการศึกษา
จากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
จะตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่
สถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวผู้สมัคร
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจะดําเนินการโดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปกปิด หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุน
เต็มหรือทุนบางส่วนตามความเหมาะสมแก่สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละราย
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สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

ไม่มี
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ชื่อโครงการ

แผนรับ
ทั้งหมด
(คน)

รอบที่ 1 Portfolio
(รอบที่)
จน.รับ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยอาจรับไม่เต็มตามจํานวนแผนรับหรือจํานวนทุน
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

วันสอบ
สัมภาษณ์

วัน
ประกาศผล

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม

