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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ  

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

โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ จํานวนท้ังสิ้น 1,159 คน จึงขอประกาศรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลําปาง ศูนย์พัทยา และ 
ท่าพระจันทร์ โดยเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการกําหนด
สถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   
 

2. คณะ/หลักสตูรที่รับสมัคร และจํานวนรับ แยกตามคณะ/สาขา ดังนี้     

2.1 คณะ/หลักสูตรที่รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา (www.reg.tu.ac.th)  

รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ * 

04011020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  5 

 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

05012010 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 10 

05013030 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง)  20 

05021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์) * 25 

 คณะศิลปศาสตร์ *  

06171020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  5 

06182020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)  30 

06161020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ-อเมรกัินศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  10 

06201020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  20 

 วิทยาลัยนวัตกรรม *  

23021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  5 

23011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  1 

23031020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดจิิทัล) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  5 
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รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  

24013030 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 20 

24043030 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) * 5 

 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ * 

27011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  50 

27031020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  30 

27041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (หลักสตูรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  40 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *  

09262020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรอุ์ตสาหการและการจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ)  25 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

10012010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 

10112010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 5 

10072010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 10 

10122010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) * 20 

10132010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) * 20 

10192010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) * 10 

10222020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) (ศึกษาท่ีศูนย์พัทยา) * 40 

10002021 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) * 50 

10002020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : TEPE (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) * 50 

10202020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *  30 

 คณะสหเวชศาสตร์  

12012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 5 

12022010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 5 

12062020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) * 103 

12052020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา) * 62 

 คณะพยาบาลศาสตร์ *  

14012020 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  47 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง * 

16012020 การผังเมืองบัณฑิต  1 

16052020 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  1 

16022020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์  1 

16062020 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  50 

16072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  30 
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รหัส คณะ/หลักสูตร จํานวนรับ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

17063010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาท่ีศูนย์ลําปาง) 5 

17073010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาท่ีศูนย์ลาํปาง) 5 

17053010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาท่ีศูนย์ลาํปาง) 5 

รวม 866 

 

2.2 คณะ/หลักสูตรที่รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะ (ดูช่องทางการรับสมัครในเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

รหัส คณะ/สาขา จํานวนรับ 

คณะนิติศาสตร์ * 

01022020 นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาท่ีท่าพระจันทร์)  20 

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน *  

07022020 วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)  5 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ *  

30012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)   27 

 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา *  

28012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (หลักสูตรนานาชาติ)  10 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *  

09182020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตรก์ารจัดการ) (ตรีควบโท)  10 

09252020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย)  5 

09282020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตร)์  30 

09292020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  20 

09222020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ)  28 

09192020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยดีจิิทัลแนวสรา้งสรรค์) (หลักสูตรนานาชาติ)  20 

 คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ *  

29012020 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  3 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร *  

22012020 กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชววิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
โลจิสติกส ์  

22022020 กลุ่มท่ี 2 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์    100 

22032020 กลุ่มท่ี 3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

22042020 กลุ่มท่ี 4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 
วิศวกรรม      
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รหัส คณะ/สาขา จํานวนรับ 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ *  

29032020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยหัีวใจและทรวงอก) (หลักสตูรนานาชาติ)  5 

29042020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทางคลินิก) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(เดิมช่ือหลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางคลินิก)(หลกัสูตรนานาชาติ)) 

5 

29052020 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  5 

รวม 293 
 

หมายเหตุ : 
 1. * เป็นโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ช้ันปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกติ 
 2. สําหรับคณะท่ีไม่ได้ระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต
ท้ังหมด ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต  
2 ปีการศึกษาแรก และศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(ภาษาไทย) จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์รังสิต 1 ปีการศึกษาแรก และศูนย์พัทยา 3 ปีการศึกษาหลัง 
 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธสิมัคร 
 1) เป็นผู้ท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 4) เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 5) จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

6) จะต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1/1, 1/2, 2, 3, และรอบท่ี 4 ในสถาบันอุดมศึกษา  
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 
 
 

 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  เป็นไปตามกําหนดการคัดเลือกเพ่ิมเตมิของแต่ละคณะ/หลกัสูตรท่ีเปิดรับสมัคร   

(link กําหนดการคัดเลือกปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี)     
 

 

 

 

ผู้สมัครต้องอ่านคุณสมบัติเฉพาะของคณะ/หลักสูตรทีป่ระสงค์จะสมัคร 
ด้วยตนเองอย่างละเอียด เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก 
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผูวิ้นิจฉัยชี้ขาด  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. เงื่อนไขการสมัคร    
 1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ี ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครใน
รอบท่ี 5 จะต้องสละสิทธิท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทําในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน หากทํา
นอกเหนือจากระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือเป็นโมฆะ ท้ังน้ี การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพ่ือใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสาร
รับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 2) ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้า
ศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

7.  การรับสมัคร   
เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 5 - 11 กรกฎาคม 2561  สมัครผ่านช่องทางการรับสมัครท่ีแต่ละคณะ/หลักสูตร

กําหนด (ดูช่องทางการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 7.1 กรณีสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตของสาํนักงานทะเบียนนักศึกษา  ท่ีเว็บไซต์ 
www.reg.tu.ac.th หรือ www.tuadmissions.in.th  

 เปิดระบบรับสมัครวันท่ี  5  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.   

 ปิดระบบรับสมัครวันท่ี  11 กรกฎาคม  2561   เวลา  24.00 น.  

 ชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในวันท่ี  5 - 12 

กรกฎาคม 2561 ตามเวลาทําการของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีข้ันตอนการรับสมัคร ดังน้ี   
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมคัรฯ ฉบับน้ี (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่าง

ละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
ขั้นตอนท่ี 2 การลงทะเบียน 
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพ่ือขอ Username/Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การ

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

เลือกโครงการ คณะ/หลักสูตรท่ีต้องการสมัคร จากน้ันเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัครในรูปแบบ 
PDF ไม่เกินจํานวน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 เมกะไบต์ และ/หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดท่ี 
แต่ละคณะ/หลักสูตรกําหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบข้อมูลท่ีสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไข 

ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาํคัญ หรือก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครท่ี
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
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ขั้นตอนท่ี 5 การพิมพ์แบบฟอร์มใบชําระเงิน 

5.1) กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย 
ผู้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัคร 

ผ่านระบบ Teller Payment เท่าน้ัน ท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาท่ัว

ประเทศ ตามวันท่ีท่ีกําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครท่ีกําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หาก

ผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันท่ีท่ีกําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมคัรในระบบรับสมัครออนไลน ์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชําระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  
เมื่อชําระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแลว้  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิน้สมบูรณ ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชําระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 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/หลักสูตรท่ีสมัครภายหลังจากท่ีได้มีการชําระเงินค่าสมัครแล้วหรือต้องการยกเลิกการ
สมัครดังกล่าวตามประกาศน้ี ผู้สมัครจะต้องดําเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้
ดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครใหม่ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/
หลักสูตรในฐานข้อมูลคร้ังสุดท้ายท่ีได้กดยืนยันการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือท่ีได้มีการชําระเงินเป็นสําคัญ  
 2. กรณีมีการนําใบสมัครท่ีทําการยกเลิกในระบบแล้วไปชําระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆ ท้ังสิ้น * เพราะข้อมูล
การสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนําข้อมูลใบสมัครท่ีถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผล 
แต่อย่างใด ดังน้ัน ก่อนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมคัรให้เรยีบร้อย ว่าเป็นฉบับท่ีถูกต้องและไม่ได้ถูกทํารายการ
ยกเลิกไปแล้ว  
 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้สมัครและสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ  
(ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ผ่านอินเตอร์เน็ตท่ี www.reg.tu.ac.th  
 ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคําร้องขอตรวจสอบสิทธิ โดย Download 
แบบฟอร์มจาก www.reg.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือการชําระเงิน ส่งมาภายในวันท่ี  
13 กรกฎาคม 2561 ทาง E-mail: admissions_tu@hotmail.com หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-564-4440-79 ต่อ 1633 -
1639 หากพ้นกําหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคําร้องใดๆ ท้ังสิ้น 
 4. ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคําร้องออนไลน์
ผ่านอินเตอร์เน็ต ท่ี www.reg.tu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี  
02-564-4440-79 ต่อ 1633-1639  

*** ตรวจสอบจํานวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ได้ท่ี ระบบรับสมัครออนไลน์ *** 
 
 7.2 กรณีสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะ/หลักสูตร ให้ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/หลักสูตร  
(link ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)     
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8.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเข้าศึกษา 

 หลักสูตรภาษาไทย    200 บาทต่อสาขา  

 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  500 บาทต่อสาขา  
   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)   

 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์  
9.1 กรณีสมัครผ่านระบบรับสมัครของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 16 หรือ 17 กรกฎคม 2561 (โปรดดูกําหนดการตามท่ีแต่ละคณะกําหนด) 
9.2 กรณีสมัครผ่านระบบของคณะ/หลักสูตร ให้เป็นไปตามกําหนดของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร   

(link กําหนดการคัดเลือกปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  
 

10.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าศึกษา  
10.1 กรณีสมัครผ่านระบบรับสมัครของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต 

ท่ี www.reg.tu.ac.th  ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561  
10.2 กรณีสมัครผ่านระบบของคณะ/หลักสูตรให้เป็นไปตามกําหนดของแต่ละคณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร   

(link กําหนดการคัดเลือกปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  
 

 

11.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

ผู้ท่ียืนยันสิทธิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ 
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ท่ี www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

 งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา  

โทรศัพท์  02 - 564-4440-79  ต่อ 1602-8  

 

12.  เงื่อนไขของผู้มีสทิธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1) ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเข้าศึกษาในคร้ังนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
3) ต้องไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศไทย หาก

ภายหลังพบว่า มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ผู้น้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน
นักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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4) ผู้ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ใด

ปลอม  ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือผู้น้ัน 
ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

13.  หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ 
 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 
    

       

  

 (รองศาสตราจารย์  ดร.ชาลี   เจริญลาภนพรัตน์) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ  

กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานท่ี 
รับสมัคร       
 

วันท่ี  5 - 11 กรกฎาคม 2561 ตามช่องทางการรับสมัครท่ีแตล่ะคณะ
กําหนด (www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์
ของแต่ละคณะ/หลักสูตร)            

ชําระเงินค่าสมัคร   
ผ่านระบบ Teller  payment  
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส     

1) กรณีสมัครผา่นระบบ www.reg.tu.ac.th 
ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 (ปิดชําระเงิน
ตามเวลาทําการธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

2) กรณสีมัครผา่นระบบของคณะ/หลักสูตร  
ให้ดูกําหนดการตามท่ีแต่ละคณะกําหนด 

1) กรณีสมัครผา่นระบบ www.reg.tu.ac.th 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

2) กรณสีมัครผา่นระบบของคณะ/หลักสูตร  
ให้ดูกําหนดการตามท่ีแต่ละคณะกําหนด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  1) กรณีสมัครผา่นระบบ www.reg.tu.ac.th 
ประกาศวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 

2) กรณสีมัครผา่นระบบของคณะ/หลักสูตร  
ให้ดูกําหนดการตามท่ีแต่ละคณะกําหนด 

1) www.reg.tu.ac.th  
 

2) เว็บไซต์ของคณะ/หลักสตูร                      

สอบสัมภาษณ์ 1) กรณีสมัครผา่นระบบ www.reg.tu.ac.th  
วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2561 

2) กรณสีมัครผา่นระบบของคณะ/หลักสูตร  
ให้ดูกําหนดการตามท่ีแต่ละคณะกําหนด 

วัน เวลาและสถานท่ีสอบสัมภาษณ ์
จะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายช่ือ  
ผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ท่ี www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์ 
ของแต่ละคณะ/หลักสูตร 

ประกาศปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาใหม่ 

 การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  

 การจดทะเบียน 

 การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม ่

- ท่ี www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการศึกษา  วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

 


