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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2562  

 
โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี        

ภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจําปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศกําหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียด
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)        
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการ
กําหนดสถานท่ีศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า ท้ังในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ   
หมายเหตุ: ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพิจารณา ตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ของท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยประกาศไว้ 

2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.3 ไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
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2.1.4 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

2.1.5 เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานแสดงตามท่ีทาง
ราชการออกให้ 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเนื่องจากกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้มายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ ขณะท่ี

สมัครออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปนี้ 
2.2.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ท่ีผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีกําหนด โดย 

(1) ผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น และคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนท่ีมาจากการสอบในครั้งเดียวกัน 

(2) ผู้สมัครจะต้องดําเนินการขอให้ Educational Testing Service (ETS) หรือ  
The College Board ส่งผลการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมายังโครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ 
คือ 0288 (Thammasat University) ท้ังนี้ ผลคะแนนสอบจะต้องส่งถึงโครงการฯ ภายในวันสุดท้ายของการ
ปิดรับสมัคร คือภายในวันท่ี 17 มกราคม 2562 และ 

2.2.2 คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ 
คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ท่ีผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีกําหนด โดย 

(1)  ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ียื่นสมัครเข้าศึกษา 
(2)  ผู้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามท่ีแจ้งไว้ในการสมัคร

ออนไลน์ แล้วอัปโหลดผลคะแนนสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ ภายในวันสุดท้ายของการปิด
รับสมัครคือภายในวันท่ี 17 มกราคม 2562 

 
3. จํานวนรับท้ังหลักสูตร 160 คน  
 มีการรับนักศึกษาจํานวน 1 รอบ ดังนี้ 

สาขาวิชา รอบ Inter 2 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 60 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)        100 คน 
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4.   เง่ือนไขการสมัคร 
4.1  ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่เม่ือยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ท่ีมีอยู่ก่อน ซ่ึงการ
ยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดําเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้เท่านั้น ท้ังนี้ การสละสิทธิ์ ท่ีได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทําได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง  

4.2  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า    
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  

การคัดเลือกจะพิจารณาจาก   
5.1 คะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
คะแนนสอบท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ คะแนนสอบ SAT และ คะแนนสอบ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด การกําหนดคะแนนข้ันตํ่าและค่าน้ําหนักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

คะแนนสอบ SAT  
วิชา กําหนดคะแนนข้ันต่ํา ค่าน้ําหนัก 

Mathematics    600 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 
Evidence-Based Reading and Writing    460 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 
คะแนนรวม Mathematics และ Evidence-Based Reading 
and Writing 

1,200 คะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ 

 

คะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
คะแนน กําหนดคะแนนข้ันต่ํา ค่าน้ําหนัก 

TOEFL Internet-based  80 คะแนน - 
IELTS 6.0 คะแนน 

ท้ังนี้ แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนข้ันตํ่า 5.5 คะแนน 
- 

TU-GET Paper-based 550 คะแนน - 
 

คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ตามจํานวนท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ จะพิจารณาจากลําดับผลคะแนนรวมของคะแนนสอบ SAT ของ
ผู้สมัครเป็นสําคัญ 
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5.2 การเขียนเรียงความและการสอบสัมภาษณ์ 
กําหนดสอบเขียนเรียงความและสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 27 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการ     

สอบสัมภาษณ์ซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การกําหนดคะแนนข้ันตํ่าและค่าน้ําหนักของการ      
สอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กําหนดคะแนนข้ันต่ํา ค่าน้ําหนัก 
5 คะแนน 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา 
ระดับช้ันปริญญาตรีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวต่อโครงการฯ ท้ังนี้รายละเอียดวัน เวลาและสถานท่ี     
รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ดูจากอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th ผู้สมัครจะต้องนําเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประจําห้องสอบสัมภาษณ์ 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 - 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ใบ  
2. บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
3. ผลคะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามท่ีได้

แจ้งไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์ 
4. หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา 

4.1 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียน             
ผลการเรียนท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
และประกาศนียบัตร 

4.2 ผู้ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน   
ท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา 

4.3 ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน และประกาศนียบัตร รายละเอียดตามประกาศของท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562  

4.4 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียนท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้ังแต่เกรด 10 จนถึง
วันรับสมัคร และจดหมายรับรองจากโรงเรียนว่าจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ 

หลักฐานตามข้อ 2 – 4 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ท้ังนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซ่ึงจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



5 
 

5. ผู้ท่ีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
5.1 กรณีท่ีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามท่ีกําหนดได้ เนื่องจาก 

มีเหตุอันควร ให้ส่งจดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็น และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาส่งมาท่ีอีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2562 เวลา  
16.00 น. เพ่ือโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์เลื่อนสอบสัมภาษณ์  

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เลื่อนสอบสัมภาษณ์ หากเหตุท่ีผู้สมัครแจ้งนั้นไม่ถือเป็นเหตุ 
อันควร และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ 
ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

5.2 กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และต้องการขอสอบสัมภาษณ์ทาง Skype ให้ส่ง
จดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ พร้อมระบุเหตุผล ความจําเป็น และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาส่งมาท่ี
อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2562 เวลา  16.00 น. เพ่ือโครงการฯ จะได้
พิจารณาการให้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Skype  ท้ังนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 1 – 4 ข้างต้น พร้อม
จดหมายรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่จริงจากสถาบันการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศมาพร้อมกับจดหมาย
ขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์  

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สอบสัมภาษณ์ทาง Skype หากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้น
ภายในเวลาท่ีกําหนด และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ การพิจารณาของ
คณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 
5.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ  

5.3.1  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดําเนินการข้ันตอนต่างๆ ตามกําหนดการในประกาศนี้ และ
มาสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาตามท่ีกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  

5.3.2 เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์นําหลักฐานต่างๆ ตามท่ีกําหนดมอบให้โครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกําหนดจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

5.3.3 ผู้สมัครท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาให้ยื่นผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ท้ังนี้ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้อง
ส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ ระเบียนผลการเรียนท่ีแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้ังแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และประกาศนียบัตร ให้คณะภายในวันแรกของการเรียน 
ในภาค 1 ปีการศึกษา 2562 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ 

5.3.4 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครท่ีมีคะแนนรวมเรียงตามลําดับ 
ตามเกณฑ์คะแนนท่ีกําหนด ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรับได้ในแต่ละกลุ่มของแต่ละสาขา  

5.3.5  การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
5.3.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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6.   การรับสมัคร  
 6.1  สมัครและส่งเอกสารการสมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th  

 6.2  ค่าสมัคร 1,500 บาท  
 6.3 ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)  

ข้ันตอนการสมัคร 
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th ในช่วง

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้

ถูกต้องก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบออนไลน์เป็นสําคัญ 

3. กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้สมัครนําใบสมัครส่วนท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครไปยื่นชําระ
เงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment  ท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
ในระหว่างช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,500 บาท พร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราท่ีธนาคารกําหนด เม่ือชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่า       
การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment 
ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ภายในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบออนไลน์เป็นโมฆะ  

4. กรณีผู้สมัครอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ แล้วโอน
เงินจํานวน US$60 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ตามรายละเอียดดังนี้คือ 

ชื่อบัญชี “Thammasat Business School”  
เลขท่ีบัญชี 985-7-39010-2  
SWIFT Code KRTHTHBK  

ผู้สมัครนําหลักฐานการชําระเงิน และใบชําระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ ส่งอีเมลถึงโครงการฯ  
ท่ี bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันท่ี 18 มกราคม 2562 หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการโอนเงิน
ผ่านบัญชี และมิได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับโครงการฯ ตามวันท่ีท่ีกําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบออนไลน์เป็นโมฆะ 

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้หลังการชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วัน 
ทําการ โดยตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th  

6. ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 
 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีอีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์              
0 2225 2113 
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7. กําหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด รอบ Inter 2 
7.1 เปิดรับสมัคร วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 – วันท่ี 17 มกราคม 2562 

ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 
7.2 ชําระเงินค่าสมัคร  วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 – วันท่ี 18 มกราคม 2562 

ผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) 

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 24 มกราคม 2562 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.4 สอบสัมภาษณ์  วันท่ี 27 มกราคม 2562 
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตท่ี 
www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.5 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันท่ี 31 มกราคม 2562 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับโครงการฯ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562  
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์
ของ ทปอ. (Clearing House) (1) 

วันท่ี 24 - 25 เมษายน 2562 
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตท่ี 
www.mytcas.com/TCAS62 

7.8 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันท่ี 27 เมษายน 2562  
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.9 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1  
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (2) 

วันท่ี 29 เมษายน 2562 – วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตท่ี  
www.bba.tbs.tu.ac.th 

7.10 ประกาศรายชื่อผู้ชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.bba.tbs.tu.ac.th 

หมายเหตุ  
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดําเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. 
(Clearing House) ตามช่วงเวลาท่ีกําหนด โดยข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการ
จัดการและข้ันตอนของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด   
(2) ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นอัตราแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
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นักศึกษาสัญชาติไทย   จํานวน 110,300 บาท  
นักศึกษาต่างชาติ   จํานวน 119,900 บาท 
หากผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชําระเงินตามจํานวนท่ีกําหนดภายในเวลาท่ีกําหนด โครงการฯ จะถือว่า

การมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ 
ในกรณีท่ีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ชําระเงินตามข้อ (2) แล้ว และมีความประสงค์สละสิทธิ์การเข้า

ศึกษาในภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 
9.  การจัดระดับพ้ืนฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกําหนดให้ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพ่ือนําไปใช้ใน     
การประเมินระดับสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา รวมท้ังนําไปจัดทําระบบ
สําหรับการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุด
ตามศักยภาพของแต่ละคน ซ่ึงนําไปสู่การเป็นผู้นํารุ่นใหม่ท่ีประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21  
 
10.  เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1  ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้  
10.2  ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหาก

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ        

ไม่ครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

10.3  ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท้ังในและ
ต่างประเทศ หากภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

10.4  ผู้ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดําเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 
 
 




