ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1
------------------------------

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2561 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลําปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์
โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามคณะ/สาขา ดังนี้
รหัส

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คณะนิติศาสตร์
01012010

นิติศาสตรบัณฑิต

100

01013010

นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลําปาง (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

50

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
02012010

บัญชีบัณฑิต

20

02022010

บริหารธุรกิจบัณฑิต

25

02011010

ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

02021010

ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

15

คณะรัฐศาสตร์
03012010

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

5

03022010

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

5

03032010

รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ)

5

03041020

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) *

5

คณะเศรษฐศาสตร์
04012010

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

30

1

รหัส

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
05012010

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

20

05013030

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลําปาง (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

10

05021020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) *

15

คณะศิลปศาสตร์ *
06161020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ–อเมริกันศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

20

06171020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

5

06182020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)

10

06192020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) (นานาชาติ)

20

06201020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน - จีน) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

20

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน *
07022020

วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) (ภาคภาษาอังกฤษ)

20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09013010

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

20

09012010

วิทยาการคอมพิวเตอร์

10

09032010

สถิติ

10

09042010

คณิตศาสตร์

10

09052010

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10

09082010

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

10

09092010

เทคโนโลยีการเกษตร

15

09102010

เคมี

10

09112010

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10

09122010

คณิตศาสตร์ประยุกต์

10

09142010

เทคโนโลยีชีวภาพ

15

09152010

ฟิสิกส์

5

09162010

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

10

09172010

วัสดุศาสตร์

5

09182010

ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

10

09182020

คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) *

5

09252020

วิทยาการประกันภัย *

5

09272020

วิทยาการคอมพิวเตอร์ *

15

09282020

คณิตศาสตร์ *

5

09292020

สถิติ *

10
2

รหัส

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

09192020

เทคโนโลยีดิจิทลั แนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ) *

15

09222020

การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) *

40

09262020

วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) *

20

คณะวิศวกรรมศาสตร์
10012010

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

10112010

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

หลักสูตรภาษาไทย : TU-PINE *
10122010

วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

30

10132010

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

30

10192010

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

หลักสูตรภาษาอังกฤษ *
10002021

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP

62

10002020

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : TEPE

53

10202020

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์

18

คณะสหเวชศาสตร์
12012010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

10

12022010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)

5

12042020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)

20

12052020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา) *

150

12062020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) *

150

12072020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) *

10

คณะพยาบาลศาสตร์
14012010

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

10

14012020

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) *

20

คณะศิลปกรรมศาสตร์
15012010

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)

2

15033030

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศูนย์ลําปาง) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง *
16012020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

10

16022020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

5

16032020

สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

5

16052020

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

5

16062020

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

20
3

รหัส

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
17062010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

5

17072010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

2

17082010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ)

2

17053010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

5

17063010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

5

17073010

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)

5

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
19012020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้)

90

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร *
22002020

วิศวกรรมเคมี

22002020

วิศวกรรมเครื่องกล

22002020

วิศวกรรมโยธา

22002020

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสือ่ สาร

22002020

วิศวกรรมอุตสาหการ

22242020

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22502020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)

22502020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)

22512020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

190

วิทยาลัยนวัตกรรม *
23011020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
(ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

30

23021020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

15

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ *
27011020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

20

27031020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

10

27041020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

15

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา *
28012020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (นานาชาติ)

50

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ *
29032020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก) (นานาชาติ)

10

29042020

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางคลินิก) (นานาชาติ)

10

29052020

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)

20
4

รหัส

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ *
30012020

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)
รวม

20
1,825

หมายเหตุ :
1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ
2. สําหรับคณะที่ไม่ได้ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิตทั้งหมด
ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรก
และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิ ธิสมัคร
1) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5) จะต้ องไม่เ ป็ นผู้ ที่ถู ก ลงโทษเนื่อ งจากการกระทํ าผิ ด หรื อ ร่ว มกระทํ า ทุจ ริ ตในการสอบคั ด เลื อ กบุ คคลเข้ า ศึก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สนิ้ สุด

6. เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบ
ถัดไปจะต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทําในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น หากทํานอกเหนือจาก
ระยะเวลาที่กําหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจาก
สถาบันอุดมศึกษาด้วย
2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่า
สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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7. การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
• เปิดระบบรับสมัครวันที่ 2 ตุลาคม 2560
• ปิดระบบรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 น.
เวลา 24.00 น.

ชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
วันที่ 2-21 ตุลาคม 2560 ตามเวลาทําการของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username/Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน
ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก “เข้าสู่ระบบ และระบุ Username/Password แล้ว เลือก “สมัครสอบ” และเลือก
โครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้ อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไข
ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ หรือก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชําระเงิน
ผู้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ
Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่
ที่กําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการ
ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กําหนด
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชําระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง
การชําระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
หมายเหตุ :
1. การเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตรที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชําระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิกการสมัคร
ดังกล่าวตามประกาศนี้ ผู้สมัครจะต้องดําเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการรับสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรใน
ฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่ได้มีการชําระเงินเป็นสําคัญ
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2. กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแล้วไปชําระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการ
สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนําข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่
สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทํา
รายการยกเลิกไปแล้ว
3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ (ไม่
นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th
ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคําร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download แบบฟอร์มจาก
www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชําระเงิน ส่งมาภายในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2560
ทาง E-mail: admissions_tu@hotmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1633-1638 หากพ้นกําหนดแล้ว
มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคําร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคําร้องออนไลน์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79
ต่อ 1633-1638
*** ตรวจสอบจํานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ได้ที่ www.reg.tu.ac.th. ***

8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
• หลักสูตรภาษาไทย
200 บาทต่อสาขา
• หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
500 บาทต่อสาขา
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
แต่ละคณะ

10. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ http://a.cupt.net

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 22 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น

12. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสทิ ธิเข้าศึกษา
มหาวิท ยาลัย ได้ม ีก ารกํ า หนดให้ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า รั บ
การทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและ
ก่อนสําเร็จการศึกษา โดยจะนําผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา กําหนดวิชาที่เรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นักศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1
กิจกรรม
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

ชําระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Teller payment
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง
ยื่นคําร้องขอตรวจสอบสิทธิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี
วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น.
วันที่ 2- 21 ตุลาคม 2560
(ปิดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคาร
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
3 วัน หลังจากวันที่ชําระเงินค่าสมัคร
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2560

สถานที่
ที่ www.reg.tu.ac.th

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่ www.reg.tu.ac.th

ที่ www.reg.tu.ac.th

• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
(เฉพาะคณะทีส่ อบสัมภาษณ์
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560)
• วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
(เฉพาะคณะทีส่ อบสัมภาษณ์
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
(ตามที่แต่ละคณะกําหนด)

ที่ www.reg.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ที่ www.reg.tu.ac.th

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
(Clearing-house) ของ ทปอ.

วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

ที่ http://a.cupt.net

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ที่ www.reg.tu.ac.th

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
• การทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
(TCTC)
• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
• การจดทะเบียน
• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา
วันที่.........สิงหาคม 2561
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ที่ www.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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