
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรีบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประจําปีการศกึษา 2559 
________________________ 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2559 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. การจัดการเรียนการสอน 
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ตลอดหลักสูตร 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธ์ิในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

2. จํานวนที่รับเขา้ศึกษา   
จํานวนผู้สมัครที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจํานวนรวม 120 คน ทั้งน้ี จํานวนการรับ

อาจจะรับไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติที่
เหมาะสม หรือผู้สมัครไม่มารายงานตัวครบตามจํานวน 
 

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิส์มัครคัดเลือก  
3.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

3.2 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่สําคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

3.3 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เสื่อมเสียร้ายแรงและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะ
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

3.4 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานแสดงตามท่ี
ทางราชการออกให้ 

3.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบ     
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
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3.6 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ช้ันสูงอ่ืนในประเทศไทย 
 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1     ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการ      

รับสมัครจริง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ        
การรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนมายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ ขณะที่ย่ืน       
ใบสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนดังต่อไปน้ี 

4.2.1 SAT (Scholastic Aptitude Test) ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนด โดยผล
คะแนนจะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 
วันที่ 31 มกราคม 2559 เท่าน้ัน โดยผู้สมัครจะต้องให้ Educational 
Testing Service (ETS) ส่งคะแนนสอบมาให้กับโครงการฯ ผ่าน code 
ของโครงการฯ คือ 0288  และ/หรือ 

4.2.2 SMART-I (Scholarly Management Aptitude Requirement Test for 
Undergraduate Level) ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนด โดยผลคะแนน
จะต้องเป็นคะแนนของการสอบในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – วันที่ 
31 มกราคม 2559 เท่าน้ัน  

4.3   เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์นําหลักฐานการสําเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรอง          
ผลการศึกษามอบให้โครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนําหลักฐาน
ดังกล่าวมามอบตามกําหนด จะถือว่าผู้น้ันหมดสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

5. การสมัครสอบ 
กําหนดการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
วันที่ 14 ธนัวาคม 2558  – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

 

กําหนดการชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment  
วันที่ 14 ธนัวาคม 2558  – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ขั้นตอนการสมัคร 
5.1 กรณีที่ 1 ผูส้มัครอยู่ในประเทศไทย  

5.1.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 
www.bba.tbs.tu.ac.th ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด 

5.1.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 
และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่
ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่
บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ 
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5.1.3 ผู้สมัครนําใบสมัครส่วนที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัครผ่าน
ระบบ Teller Payment  ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ได้
ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่กําหนด โดยชําระค่าสมัคร
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 900 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร
ในอัตราที่ธนาคารกําหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการชําระเงิน      
ค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5.1.4 ธนาคารรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร 
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วธนาคารจะออกหลักฐานการชําระเงิน      
ค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อ
ชําระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครและตรวจสอบข้อมูล
และหลักฐานต่างๆ ใหถู้กต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย) 

5.1.5 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครและการส่งผล
คะแนน SAT จาก ETS ถึงโครงการฯ ได้หลังการชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 
วันทําการ โดยตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th  

5.1.6 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกและไม่คืนเงิน    
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

5.2 กรณีที่ 2 ผูส้มัครอยู่ในต่างประเทศ  
5.2.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 

www.bba.tbs.tu.ac.th ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด 
5.2.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 

และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูล
ผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง 
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ 

5.2.3 ผู้สมัครพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครในรูป pdf ไฟล์ 
5.2.4 ผู้สมัครโอนเงินจํานวน US$50 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาท่าเตียน  
 ช่ือบัญชี “Social Science Service Project: Tha Tien Branch”  
 เลขที่บัญชี 026-1-06016-3  
 SWIFT Code KRTHTHBK  
5.2.5 ผู้สมัครนําหลักฐานการชําระเงิน และใบชําระเงินค่าสมัคร (pdf file) ส่ง        

E-mail ถึงโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่ E-mail:  
bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หาก
ผู้สมัครรายใดมิได้ดําเนินการโอนเงินผ่านบัญชี และมิได้ส่งเอกสารดังกล่าว
ข้างต้นให้กับโครงการฯ ตามวันที่ที่กําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูล     
การสมัครในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
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5.2.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครและการส่งผล
คะแนน SAT จาก ETS ถึงโครงการฯ ได้หลังการชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 
วันทําการ โดยตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th  

5.2.7 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกและไม่คืนเงิน    
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6. อัตราคา่ธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นดังน้ี 
กรณีที่ 1 ผู้สมคัรอยู่ในประเทศไทย  
ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 900 บาท 
กรณีที่ 2 ผู้สมคัรอยู่ในต่างประเทศ  
ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ US$50 

 

7. เงื่อนไขผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

7.1 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามเกณฑ์ที่กําหนด 
7.2 คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ตามจํานวนที่

เห็นสมควร ทั้งน้ี จะพิจารณาจากลําดับของคะแนนข้อเขียนรวมของผู้สมัครเป็น
สําคัญ 

7.3 กําหนดประกาศผลรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 การ
ประกาศจะดําเนินการทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th  

7.4 การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
โครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. การสอบสัมภาษณ ์
โครงการฯ กําหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยโครงการฯ จะกําหนดให้ผู้มี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวต่อโครงการฯ ทั้งน้ีรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบ
สัมภาษณ์ให้ดูจากอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําห้องสอบสัมภาษณ์ 

8.1 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ใบ  
8.2 บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
8.3 หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา 

8.3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แสดง
หลักฐาน 
 ระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 

6 ภาคการศึกษา 
8.3.2 ผู้ที่ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แสดง

หลักฐาน 
 ระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) 

ต้ังแต่   ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา 
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8.3.3 ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ แสดงหลักฐาน 
 ประกาศนียบัตร และ Transcript 
 ใบเทียบความรู้จากสํานักทดสอบทางการศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ (หากอยู่ในระหว่างดําเนินการขอเทียบวุฒิการศึกษา 
ให้ แสดง เอกสาร รับรองจากกระทรวงศึ กษา ธิการ ว่าอ ยู่      
ระหว่างดําเนินการ) หรือประกาศนียบัตร Maine High School 
Equivalency Diploma หรือประกาศนียบัตร Mississippi High 
School Equivalency Diploma และใบแสดงผลการสอบผ่าน 
(Official Transcript of GED Tests) สําหรับวุฒิการศึกษา 
General Educational Development (GED) 

8.3.4 ผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ แสดงหลักฐาน  
 ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) 

ต้ังแต่เกรด 10 จนกระทั่งถึงวันรับสมัคร 
 จดหมายรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ 
8.4 หลักฐานตามข้อ 8.2 และ 8.3  ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 

ฉบับ และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง ทั้งน้ีผู้สมัครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผลให้
ผู้สมัครหมดสิทธ์ิในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8.5 ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
8.5.1 กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามท่ี

กําหนดได้ เน่ืองจากมีเหตุอันควร ให้ส่งจดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ 
พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็น และแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาที่ 
bbaadmissions@tbs.tu.ac.th (หัวเรื่อง: Applicant number        
64X-XXX - Request to reschedule interview date) ภายในวันที่    
2 มีนาคม 2559 เวลา  16.00 น. เพ่ือโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้
สิทธ์ิเลื่อนสอบสัมภาษณ์  
โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนสอบสัมภาษณ์ หากเหตุที่ผู้สมัครแจ้ง
น้ันไม่ถือเป็นเหตุอันควร และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ี การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.5.2 กรณีผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และต้องการขอสอบสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ ให้ส่งจดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ พร้อมระบุเหตุผล 
ค ว า ม จํ า เ ป็ น  แ ล ะ แ นบ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบ ก า ร พิ จ า รณ า ม า ที่ 
bbaadmissions@tbs.tu.ac.th (หัวเรื่อง: Applicant number        
64X-XXX - Request to take phone interview) ภายในวันที่          
2 มีนาคม 2559 เวลา  16.00 น. เพ่ือโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
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ทั้งน้ี ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารตามข้อ 8.1 – 8.4 ข้างต้น พร้อมจดหมาย
รับรองว่ากําลังศึกษาอยู่จริงจากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่มาพร้อม
กับจดหมายขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์  
เมื่อโครงการฯ ได้รับคําร้องของผู้สมัคร โครงการฯ จะแจ้งตอบรับให้
ผู้สมัครทราบ หากผู้สมัครไม่ได้รับการตอบรับจากโครงการฯ ภายในวันที่ 4 
มีนาคม  2559 ขอให้ ติด ต่อโครงการฯ  ด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์            
66-2225-2113 
โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หากไม่ได้รับ
เอกสารดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาที่กําหนด และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิ
ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งน้ี การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

9. วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
การคัดเลือกจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
9.1 คะแนนสอบที่ใช้ย่ืน ได้แก่ คะแนนสอบ SAT และ/หรือ คะแนนสอบ SMART-I ตาม

เกณฑ์ที่กําหนด รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
การกําหนดคะแนนขั้นตํ่าและค่านํ้าหนัก 
 คะแนนสอบ SAT 

วิชา กําหนดคะแนนข้ันตํ่า ค่าน้าํหนัก 
Math 580 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 
Critical Reading 350 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 
คะแนนรวมของวิชา Math และ Critical Reading 1,000 คะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ 

 

 คะแนนสอบ SMART-I 
วิชา กําหนดคะแนนข้ันตํ่า ค่าน้าํหนัก 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 40 คะแนน 40 เปอร์เซ็นต์ 
ความสามารถด้านการอ่าน 40 คะแนน  5 เปอร์เซ็นต์ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 40 คะแนน 40 เปอร์เซ็นต์ 
ความรู้รอบตัว 30 คะแนน  5 เปอร์เซ็นต์ 
คะแนนรวม 4 ส่วน 55 เปอร์เซ็นต์* 90 เปอร์เซ็นต์ 
* หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนข้ันตํ่าของคะแนน SMART-I รวม 4 ส่วนหลังจากแปลงคะแนนตามค่านํ้าหนักที่
กําหนดแล้วเท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ จากคะแนนเต็มเฉพาะในส่วนของข้อเขียน 90 เปอร์เซ็นต์  

คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ตามจํานวนที่เห็นสมควร 
ทั้งน้ี จะพิจารณาจากลําดับของคะแนนข้อเขียนรวมของผู้สมัครเป็นสําคัญ 

9.2 การเขียนเรียงความและการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 การสอบสัมภาษณ์ 
กําหนดคะแนนข้ันตํ่า ค่าน้าํหนัก 

5 คะแนน 10 เปอร์เซ็นต์ 
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิน้สุด 
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10. การประกาศผลการคัดเลือก 
กําหนดการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ประกาศผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559          

การประกาศจะดําเนินการประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th 
 

11. การแสดงความจํานงเข้าศึกษา 
กําหนดการการแสดงความจํานงเข้าศึกษา ประกาศในวันที่ 25 มีนาคม 2559 การประกาศ

จะดําเนินการประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th โครงการฯ จะกําหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
มารายงานตัวเพ่ือแสดงความจํานงเข้าศึกษาในวันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 และปฏิบัติดังน้ี 

11.1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องชําระเงินจํานวน 70,000 บาทเพ่ือยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาใน
โครงการฯ ซึ่งจํานวนน้ีประกอบด้วยค่าปฐมนิเทศ จํานวน 20,000 บาท และ      
ค่าจดทะเบียนศึกษา (บางส่วน) ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 50,000 
บาท โดยดําเนินการชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยทุก
สาขา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยขอให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
11.1.1 พิมพ์ใบชําระเงินแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในโครงการฯ   
11.1.2 กรอกข้อมูล (ก) ช่ือ-นามสกุลผู้สมัคร (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขที่

หนังสือเดินทาง และ (ค) เลขที่ประจําตัวผู้สมัคร ในใบชําระเงิน 
11.1.3 นําใบชําระเงินที่มีข้อมูลครบถ้วนไปชําระเงินจํานวน 70,000 บาทท่ี

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
11.1.4 เก็บสําเนาการชําระเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน  
หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดตามช่องทางท่ีระบุข้างต้น
ภายในเวลาที่กําหนดโครงการฯ จะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชําระเงินภายหลังจากเวลาที่กําหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ทางโครงการฯ จะถือว่าการมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในครั้งน้ีเป็นโมฆะ และโครงการฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งน้ี การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11.2 โครงการฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในโครงการฯ ที่ชําระเงินเพ่ือยืนยัน
สิทธ์ิตามที่กําหนดในวันที่ 18 เมษายน 2559 การประกาศจะดําเนินการประกาศ
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th  

11.3 ในกรณีที่ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้ชําระเงินในข้อ 11.1 สําหรับค่าปฐมนิเทศและ         
ค่าจดทะเบียนศึกษา (บางส่วน) ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2559 แล้ว และมีความ
ประสงค์สละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาในภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
จํานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 

11.4 ในกรณีที่ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนเรียนใน
โครงการฯ เงินที่ได้ชําระจํานวน 50,000 บาทน้ัน จะนํามาเป็นค่าจดทะเบียนศึกษา 
(บางส่วน) ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องชําระส่วน
ต่างเพ่ิมเติมให้กับโครงการฯ ตามท่ีกําหนดต่อไป 




