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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง     การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 

รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งท่ี 1/2  

------------------------------ 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี    
ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์  โดยเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม
โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   
 

2. คณะ/หลักสตูรที่รับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามคณะ/สาขา ดังนี้     

รหัส คณะ/สาขา จํานวนรับ 

คณะนิติศาสตร์ * 

01022020 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 55 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี* 

02031020 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจ หลักสตูรนานาชาต ิ(ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 130 

คณะเศรษฐศาสตร์ * 

04011020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 120 

วิทยาลัยนวัตกรรม * 

23021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 5 

23011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 10 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ * 

27011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 20 

27031020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 10 

27041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (นานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) 15 
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รหัส คณะ/สาขา จํานวนรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *  

09222020 การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)  30 

09192020 เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ) 10 

09262020 วิทยาศาสตร์อุตสาหการ และการจัดการ (นานาชาติ) 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ *   
หลักสูตรภาษาไทย : TU-PINE 

10122010 วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 10 

10132010 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 10 

10192010 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 5 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

10002021 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP 28 

10002020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : TEPE 23 

10202020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต ์ 8 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง * 

16062020 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ) 20 

16072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (ภาษาอังกฤษ) 70 

22522020 

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร * 
 

กลุ่มท่ี 1 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 กลุ่มท่ี 2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 100 

 กลุ่มท่ี 3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
กลุ่มท่ี 4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม      

รวม 699 
 

หมายเหตุ : 
 1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ช้ันปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ 
 2. สําหรับคณะท่ีไม่ได้ระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิตท้ังหมด 
ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรก     
และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาษาไทย) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต 1 ปีการศึกษาแรก 
และศูนย์พัทยา 3 ปีการศึกษาหลัง 
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3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธิสมัคร 
 1)  เป็นผู้ท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2)  เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3)  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว  หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 4)  เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 5)  จะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

6) จะต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1/1  
 

4.   คุณสมบัติเฉพาะ   ของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  

 

5.   วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสตูรท่ีเปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี     
 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก 

ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สุด 
 

6.  เงื่อนไขการสมัคร    
 1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ี ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบ
ถัดไปจะต้องสละสิทธิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทําในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน หากทํานอกเหนือจาก
ระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือเป็นโมฆะ ท้ังน้ี การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพ่ือใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจาก
สถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรบัรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่า
สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

7.  การรับสมัคร   

  รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 –  

8 มกราคม 2561  

• เปิดระบบรับสมัครวันท่ี 22 ธันวาคม  2560   เวลา  09.00 น.   

• ปิดระบบรับสมัครวันท่ี    8 มกราคม  2561    เวลา  24.00 น.  

 ชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  – 9 มกราคม 2561 ตามเวลาทําการของธนาคาร หรือเคาน์เตอรเ์ซอร์วิส 
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ขั้นตอนการรับสมัคร   
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมคัรฯ น้ี (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลตา่งๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนท่ี 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพ่ือขอ Username/Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน 

ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงข้ันตอนส่วนหน่ึงเพ่ือเข้าสมัคร เท่าน้ัน) 
ขั้นตอนท่ี 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร 
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก “เข้าสู่ระบบ และระบุ Username/Password แล้ว เลือก “สมัครสอบ” และเลือก

โครงการ คณะ/หลักสูตรท่ีต้องการสมัคร จากน้ันเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมคัรได้ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ๆ 
ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ และ/หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดท่ีแต่ละคณะ/หลักสูตรกําหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบข้อมูลท่ีสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไข 

ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ หรือก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครท่ี
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

ขั้นตอนท่ี 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชําระเงิน 
5.1 กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย 
ผู้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ 

Teller Payment เท่าน้ัน ท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตามวันท่ี 

ท่ีกําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครท่ีกําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการ

ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันท่ีท่ีกําหนด  

จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอรวิ์สรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแลว้    

จะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชําระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินค่าสมัคร
เรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง 
การชําระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง)   

5.2 กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ 
ผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชี KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK THAILAND  

ช่ือบัญชี THAMMASAT UNIVERSITY เลขท่ีบัญชี 0261021222 SWIF Code : KRTHHBK จํานวน  23.00 USD 

หมายเหตุ : 
 1. การเปลี่ยนแปลงคณะ/หลักสูตรท่ีสมัครภายหลังจากท่ีได้มีการชําระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิกการสมัคร
ดังกล่าวตามประกาศน้ี ผู้สมัครจะต้องดําเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนการรับสมัครใหม่ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรใน
ฐานข้อมูลคร้ังสุดท้ายท่ีได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือท่ีได้มีการชําระเงินเป็นสําคัญ  
 2. กรณีมีการนําใบสมัครท่ีทําการยกเลิกในระบบแล้วไปชําระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ท้ังสิ้น * เพราะข้อมูลการ
สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนําข้อมูลใบสมัครท่ีถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานท่ี
สอบให้แต่อย่างใด ดังน้ัน ก่อนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับท่ีถูกต้องและไม่ได้ถูกทํา
รายการยกเลิกไปแล้ว  
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 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ  
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th  
 ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคําร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download แบบฟอร์มจาก 
www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชําระเงิน ส่งมาภายในวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2561 
ทาง E-mail: admissions_tu@hotmail.com หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-564-4440-79 ต่อ 1633-1638 หากพ้นกําหนดแล้ว
มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคําร้องใดๆ ท้ังสิ้น 
 4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคําร้องออนไลน์ผ่าน 
อินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-564-4440-79 
ต่อ 1633-1638  

*** ตรวจสอบจํานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ได้ท่ี ระบบรับสมัครออนไลน์ *** 
 

8.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้าศึกษา 

• หลักสูตรภาษาไทย    200 บาทต่อสาขา  

• หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  500 บาทต่อสาขา  
   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)   

 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th เท่าน้ัน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศแตล่ะคณะ  
 

10.  การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 
  ข้ันตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและข้ันตอนของสมาคมท่ีประชุมอธิการบด ี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด โดยศึกษารายละเอียดได้ท่ี http://a.cupt.net 
 

11.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 26 มีนาคม 2561 
 มหาวิทยาลยัจะประกาศฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ี  www.reg.tu.ac.th  เท่าน้ัน   
 

12.  การจัดระดับพ้ืนความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสทิธิเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดให้ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารับ 

การทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพ่ือทดสอบสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาท้ังก่อนเข้าศึกษาและ
ก่อนสําเร็จการศึกษา โดยจะนําผลท่ีได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา กําหนดวิชาท่ีเรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่นักศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานท่ีทดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2  

กิจกรรม                  วัน  เดือน  ปี                     สถานท่ี 

รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 
                

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 

• เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

•  ปิดระบบรับสมัครเวลา 24.00 น. 

ท่ี  www.reg.tu.ac.th 
                

ชําระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ Teller  payment  
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส     

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 – 9 มกราคม 2561 
(ปิดชําระเงินตามเวลาทําการธนาคาร 
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส   

ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร 3 วัน หลังจากวันท่ีชําระเงินค่าสมคัร 
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์  
อาทิตย์ และวันหยดุราชการ) 

ท่ี  www.reg.tu.ac.th 
  

ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้อง  
ย่ืนคําร้องขอตรวจสอบสิทธ ิ

วันท่ี 10 – 12 มกราคม 2561 ท่ี  www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561   ท่ี www.reg.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561  
(ตามท่ีแต่ละคณะกําหนด) 

สถานท่ีสอบสมัภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบพร้อมการประกาศรายช่ือ  
ผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันท่ี 12 มีนาคม 2561 ท่ี www.reg.tu.ac.th 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing-house) ของ ทปอ. 

วันท่ี 19 – 22 มีนาคม 2561 ท่ี http://a.cupt.net 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ท่ี www.reg.tu.ac.th 

ประกาศปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

• การทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
    และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  
    (TCTC) 

• การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  

• การจดทะเบียน 

• การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม ่

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ท่ี www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา  วันท่ี ........ สิงหาคม 2561 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 


