ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Portfolio 1
โดยที่ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รับ สมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ ก ษา โครงการปริญ ญาตรี
ภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจาปีการศึกษา
2564 รอบ Inter Portfolio 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก
ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการ
กาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
หมายเหตุ : ผู้ส มัครที่กาลั งศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
2.1.2 ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
2.1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วย หรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
2.1.4 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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2.1.5 ผู้ ส มัค รต้องเป็ น ผู้ ที่ มี ความตั้งใจศึก ษาเล่ าเรีย นอย่างเต็ มความสามารถ และจะปฏิ บั ติต าม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2.1.6 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ทาง
ราชการออกให้
2.1.7 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิด หรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ ขณะที่
สมัครออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้
2.2.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ทีผ่ ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด โดย
(1) ผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
ธันวาคม 2563 เท่านั้น และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน
(2) ผู้ ส มั ค ร จ ะ ต้ อ ง ด า เนิ น ก า ร ข อ ให้ Educational Testing Service (ETS) ห รื อ
The College Board ส่งผลการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัส
ของโครงการฯ คื อ 0288 (Thammasat University) ทั้ ง นี้ ผลคะแนนสอบจะต้ อ งส่ ง ถึ ง
โครงการฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2564
และ/หรือ
2.2.2 คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด โดย
(1) ผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง
เดือนธัน วาคม 2563 เท่านั้ น และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้ง
เดียวกัน
(2) ผู้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครออนไลน์
แล้ ว อั ป โหลดผลคะแนนสอบผ่ านระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ข องโครงการฯ ภายในวัน ที่ 16
มกราคม 2564
และ
2.2.3 คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ คะแนนสอบ
TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ทีผ่ ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด โดย
(1) ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
(2) ผู้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครออนไลน์
แล้ ว อั ป โหลดผลคะแนนสอบผ่ านระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ข องโครงการฯ ภายในวัน ที่ 16
มกราคม 2564
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3. จานวนรับ
จ านวนรั บ รอบ Inter Portfolio 1 ทั้ งหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) และหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 140 คน
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตั ดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับ การคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัด ไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการ
ยืน ยัน สิ ทธิ์และการสละสิ ทธิ์จะต้องดาเนิ นการผ่านระบบบริหารจัดการสิ ทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ เท่ านั้ น ทั้ งนี้ การสละสิ ทธิ์ ที่ ได้ รั บแล้ วเพื่ อใช้ สิ ทธิ์ใหม่ จะกระท าได้ เพี ยงครั้ งเดี ยว การสละสิ ท ธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
4.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณ สมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า ศึ ก ษ าจากอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
www.bba.tbs.tu.ac.th โดยละเอียดก่อนดาเนินการสมัคร
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 คะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ คะแนนสอบ SAT และ/หรือ GSAT และ คะแนน
สอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคะแนนขั้นต่าในการสมัคร และค่าน้าหนักมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) และ/หรือ คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic
Aptitude Test)
คะแนนสอบ
กาหนดคะแนนขั้นต่า
ค่าน้าหนัก
SAT
GSAT
Mathematics
Mathematics
600 คะแนน
45 เปอร์เซ็นต์
Evidence-Based
Reading, Writing and
460 คะแนน
45 เปอร์เซ็นต์
Reading and Writing
Language
คะแนนรวม
คะแนนรวม
1,200 คะแนน
90 เปอร์เซ็นต์
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คะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบ
กาหนดคะแนนขั้นต่า
ค่าน้าหนัก
TOEFL Internet-based
80 คะแนน
IELTS
6.0 คะแนน
ทั้งนี้ แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่า 5.5 คะแนน
TU-GET Paper-based
550 คะแนน
TU-GET Computer-based
80 คะแนน
คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ตามจานวนที่เห็น สมควร ทั้ งนี้ จะพิจารณาจากลาดับผลคะแนนรวมของคะแนนสอบ SAT และ
GSAT ของผู้สมัครเป็นสาคัญ
5.2 การทดสอบทักษะด้านการเขียน และการสอบสัมภาษณ์
กาหนดการทดสอบทักษะด้านการเขียนโดยการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ระหว่างในวัน ที่ 5 – 7 กุม ภาพั น ธ์ 2564 โดยคณะกรรมการสอบสั มภาษณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ การกาหนดคะแนนขั้น ต่าและค่าน้าหนักของการสอบสั มภาษณ์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
กาหนดคะแนนขั้นต่า
ค่าน้าหนัก
5 คะแนน
10 เปอร์เซ็นต์
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรีถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งมารายงานตั ว ต่อ โครงการฯ ทั้ งนี้ รายละเอี ย ดวัน เวลา และสถานที่
รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดูจากอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th ผู้สมัครจะต้องนาเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบสัมภาษณ์
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 - 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ใบ
2. บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
3. ผลคะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามที่ได้
แจ้งไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์
4. หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา
4.1 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า แสดงหลั ก ฐานระเบี ย น
ผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา
และประกาศนียบัตร
4.2 ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียนที่
แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา
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4.3 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นนานาชาติ ในประเทศไทย หรือ จากสถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่ า งประเทศ แสดงหลั ก ฐานระเบี ย นผลการเรี ย น และประกาศนี ย บั ต ร รายละเอี ย ดตาม ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ งแนวทางการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท่ า กั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
4.4 ผู้ที่กาลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย หรือกาลังศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่เกรด 10
จนถึงวัน รั บ สมัคร และจดหมายรับ รองจากโรงเรียนว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
หลักฐานตามข้อ 2 – 4 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริง ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากการแจ้ งข้ อมู ล เท็ จ ซึ่งจะมี ผ ลให้ ผู้ ส มัค รหมดสิ ท ธิ์ในการเป็ น นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่กาหนดได้ เนื่องจากมี
เหตุอัน ควร ให้ ส่ งจดหมายขอเลื่ อนสอบสั มภาษณ์ ระบุเหตุผลความจาเป็น และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณามาที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อ
โครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์เลื่อนสอบสัมภาษณ์
โครงการฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการให้ เลื่ อ นสอบสั ม ภาษณ์ หากเหตุ ที่ ผู้ ส มั ค รแจ้ งนั้ น ไม่ ถื อ เป็ น เหตุ
อันควร และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 กรณี ผู้ ส มั ครกาลั งศึ กษาอยู่ ในต่างประเทศ และต้อ งการขอสอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ าน
โปรแกรม Zoom ให้ ส่ ง จดหมายขอเลื่ อ นสอบสั ม ภาษณ์ ระบุ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาส่งมาที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา
16.00 น. เพื่อโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ ผู้สมัคร
จะต้องส่งจดหมายรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศจริงจากสถาบันการศึกษาที่กาลังศึกษา ส่งมาพร้อม
กับจดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หากไม่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาที่กาหนด และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณา
ของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
5.3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกาหนดการในประกาศนี้ และมาสอบ
สัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามที่กาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
5.3.2 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นา
หลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดมอบให้โครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนา
หลักฐานดังกล่าวมามอบตามกาหนดจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
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5.3.3 ผู้ ส มั ค รที่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษ าให้ ยื่ น ผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ าตอนป ลาย
อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้อง
ส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษา ได้แก่ ระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และประกาศนียบัตร ให้คณะภายในวันแรกของการเรียน
ในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
5.3.4 ในการคั ด เลื อ กผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาจะพิ จ ารณาจากผู้ ส มั ค รที่ มี ค ะแนนรวมเรี ย งตามล าดั บ
ตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนด ตามจานวนนักศึกษาที่รับได้
5.3.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.3.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 สมัครและส่งเอกสารการสมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th
6.2 ค่าสมัคร 1,500 บาท
6.3 ชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้ ส มั ค รบั น ทึ กข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ านระบบออนไลน์ ทางเว็ บ ไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้คือ
(1) บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
(2) ผลคะแนนสอบ GSAT และ ผลคะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ
IELTS หรือ TU-GET ตามที่ได้แจ้งไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์
(3) หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
ก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบออนไลน์เป็นสาคัญ
4. กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้สมัครนาใบสมัครส่วนที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปยื่นชาระเงิน
ค่ า สมั ค รผ่ า นระบบ Teller Payment ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยชาระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท พร้อม
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในอัตราที่ ธนาคารกาหนด เมื่อช าระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารเรียบร้อยแล้ ว จะถือว่า
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบออนไลน์เป็นโมฆะ
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5. กรณีผู้สมัครอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครในรูป แบบ pdf ไฟล์ แล้วโอนเงิน
จานวน US$60 เข้าบั ญ ชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตามรายละเอียดดังนี้คือ
ชื่อบัญชี “Thammasat Business School”
เลขที่บัญชี 985-7-39010-2
SWIFT Code KRTHTHBK
ผู้สมัครนาหลักฐานการชาระเงิน และใบชาระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ ส่งอีเมลถึงโครงการฯ
ที่ bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 หากผู้สมัครรายใดมิได้ดาเนินการโอนเงิน
ผ่านบัญชี และมิได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับโครงการฯ ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูล
การสมัครในระบบออนไลน์เป็นโมฆะ
6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัค รได้หลังการชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
โดยตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
7. ผู้สมัครที่มีคุณสมบั ติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิ ทธิ์ได้รับการคัดเลือก และไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
หากมี ข้ อ สงสั ย สอบ ถามเพิ่ มเติ ม ได้ ที่ อี เ มล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ห รื อ โท รศั พ ท์
0 2225 2113
7. กาหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
7.1 เปิดรับสมัคร

รอบ Inter Portfolio 1
วันที่ 4 – 16 มกราคม 2564
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564
ผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2564
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
student.mytcas.com

7.2 ชาระเงินค่าสมัคร

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.4 สอบสัมภาษณ์

7.5 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
7.6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์
ของ ทปอ. (Clearing House) (1)
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รายละเอียด
7.7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ Inter Portfolio 1
วันที่ 5 มีนาคม 2564
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่
www.bba.tbs.tu.ac.th
วันที่ 15 มีนาคม 2564
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th

7.8 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1
ปีการศึกษา 2564 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (2)

7.9 ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา
หมายเหตุ
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริ หารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing
House) ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการ
และขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด
(2) ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชาระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นอัตราแบบเหมาจ่าย ดังนี้
นักศึกษาสัญชาติไทย
จานวน 110,300 บาท
นักศึกษาต่างชาติ
จานวน 119,900 บาท
หากผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชาระเงินตามจานวนที่กาหนดภายในเวลาที่กาหนด โครงการฯ จะถือว่า
การมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
ในกรณี ที่ผู้ยืน ยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ชาระเงิน ตามข้อ (2) แล้ว และมีความประสงค์สละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
8.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
8.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏ
ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต รวจสอบพบภายหลั งว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
8.3 ผู้ ที่ ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึกษาของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์แล้ ว หากมหาวิทยาลั ยตรวจสอบพบ
ภายหลั งว่าผู้ ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลื อก หรือการขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป
8

8.4 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการ
ปริญญาตรีบ ริห ารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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