คำแนะนำและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในโครงกำรปริญญำตรีภำคพิเศษ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) และหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ)
โครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรสิทธิ์ของทปอ. (Clearing House)
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 รอบ Inter Portfolio 1
ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของทปอ. (Clearing House) ประจา
ปีการศึกษา 2563 รอบ Inter Portfolio 1 ขอให้ปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้โดยเคร่งครัด
1.
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้

ผู้ยืนยันสิทธิ์สัญชาติไทย จานวน 110,300 บาท

ผู้ยืนยันสิทธิ์ชาวต่างชาติ จานวน 119,900 บาท
ซึ่งเงิน จ านวนนี้ เป็ น ค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาประจาภาค 1 ปี ก ารศึก ษา 2563 อัต ราแบบเหมาจ่าย โดย
ด าเนิ น การช าระเงิน ผ่ านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุ งไทยทุ ก สาขา ระหว่ างวั น ที่ 10 – 14
กุมภาพันธ์ 2563 โดยขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 พิมพ์ใบชาระเงินที่แนบมาท้ายประกาศฉบับนี้
1.2 กรอกข้อมูล (ก) ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร (ข) เลขประจาตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
และ (ค) เลขที่ประจาตัวผู้สมัคร ในใบชาระเงิน
1.3 นาใบชาระเงินที่มีข้อมูลครบถ้วนไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1.4 ส่งสาเนาการชาระเงินจากธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ https://shorturl.at/prz47 หรือ QR Code

2.
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ชาระเงินตามจานวนที่กาหนด ภายในเวลาที่กาหนด โครงการฯ จะถือว่า
การมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
3.
กรณีที่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ชาระเงินตามข้อ 1 แล้ว และมีความประสงค์สละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
ภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจานวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
4.
โครงการฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ยืน ยันสิทธิ์ ที่ชาระเงิน ตามที่กาหนดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
การประกาศจะดาเนินการประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th
หมายเหตุ
1.
การขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ จะมีผ ลสมบู รณ์ ต่อ เมื่ อ โครงการฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดไว้
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.
การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณารับนั กศึกษาเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
ถือเป็นที่สิ้นสุด

BBA INTERNATIONAL PROGRAM
THAMMASAT BUSINESS SCHOOL, THAMMASAT UNIVERSITY
PAYMENT SLIP FOR 2020 - INTER PORTFOLIO 1
THAIS SUCCESSFUL CANDIDATES

Name

Ref. No.1: National ID. Number or Passport
Number
Ref. No.2: Application Number

2020-1-5555

Phone Number

055-555-5555

Please print this payment slip, fill-in the required information, and pay the fee of ฿110,300 and applicable bank
service charge via the Teller Payment system at any branches of Krung Thai Bank between February 10-14, 2020.

The Program will announce the list of successful candidates who have successfully payment the admission to the
Program on February 17, 2020 at www.bba.tbs.tu.ac.th.

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

ส่วนที่ 2

ใบแจ้งการชาระเงิน วันที่ __________________

สาหรับธนาคาร / เจ้าหน้าที่การเงิน

เพื่อเข้าบัญชีโครงการบริการทางวิชาการและสังคม

Service CODE: TUAC

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Name/ชื่อ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE 8035

Ref. No. 1
Ref. No. 2
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก

055-555-5555

ธนาคารสาขาที่รับฝาก

ชาระโดยเงินสด จานวนเงิน 110,300 บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) หนึง่ แสนหนึง่ หมื่นสามร้อยบาทถ้วน
ชาระ ณ ที่ทาการธนาคารค่าธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารกาหนด

จานวนเงิน (บาท)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/การเงิน

110,300.ผูร้ ับมอบอานาจลงนามแทนสาขา

