
1 
 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบัปรญิญาตรี 

หลักสตูรบญัชบีัณฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) และหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) 
โครงการปรญิญาตรบีริหารธรุกิจ หลกัสตูรนานาชาติ 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ีประจ าปกีารศึกษา 2565 
................................................................................  

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 
หลักส ูตรบัญช ีบ ัณฑิต (หล ักส ูตรนานาชาติ ) และหลักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต (หล ักส ูตรนานาชาติ )                   
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2565     
จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)        

โครงการปริญญาตรีบร ิหารธ ุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี ศึกษาที่       
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติสภามหาวิทยาลัย  

 

2. คุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะ 
2.1 คุณสมบตัิทัว่ไป 

2.1.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา    
ภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
โดยมีผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ เร ื ่องแนวทาง              
การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ก าหนดไว้ 

2.1.2 ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 

2.1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วย หรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.4 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
2.1.5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่     

ทางราชการออกให้ 
2.1.6 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ดังต่อไปนี้มายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก      

ณ ขณะที่สมัครออนไลน์ ผลคะแนนการทดสอบความรู้ทุกประเภทจะต้องส่งถึงโครงการฯ ภายในวันสุดท้าย
ของการปิดรับสมัครแต่ละรอบ  

2.2.1 คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ทีผ่่านเกณฑข์ั้นต ่าดังนี้ 
Math ไม่ต ่ากว่า   600 คะแนน 
Evidence-Based Reading and Writing ไม่ต ่ากว่า    460 คะแนน 
คะแนนรวม ไม่ต ่ากว่า 1,200 คะแนน 

โดยผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน และเป็นคะแนนของการสอบ
ในระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เท่านั้น  
 และ/หรือ 

2.2.2  คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าดังนี้ 
Math ไม่ต ่ากว่า   600 คะแนน 
Reading, Writing and Language ไม่ต ่ากว่า    460 คะแนน 
คะแนนรวม ไม่ต ่ากว่า 1,200 คะแนน 

โดยผลคะแนนสอบจะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกัน และเป็นคะแนนของการสอบ
ในระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เท่านั้น  

และ 
2.2.3 คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ คะแนนสอบ

TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ที่ผ่านเกณฑ์ข้ันต ่าดังนี้ 
TOEFL Internet-based ไม่ต ่ากว่า   80 คะแนน 
IELTS ไม่ต ่ากว่า    6.0 คะแนน 
 ทั้งนี้ แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 5.5 คะแนน 
TU-GET Paper-based ไม่ต ่ากว่า    550 คะแนน 
TU-GET Computer-based ไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน 

โดยผลคะแนนสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบ  
 

วธิกีารยืน่ผลคะแนนการทดสอบความรู ้ 
1. การยื่นผลสอบ SAT ผู้สมัครจะต้องด าเนินการขอให้สถาบันที่จัดสอบส่งผลการสอบผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมายังโครงการฯ เท่านั้น โดยรหัสของโครงการฯ คือ 0288 (Thammasat University)  
2. การยื่นผลสอบ GSAT และ TU-GET ผู้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามที่แจ้งไว้

ในการสมัครออนไลน์ แล้วอัปโหลดผลคะแนนสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ เท่านั้น ผู้สมัครไม่ต้องส่ง  
ผลการสอบฉบับจริง โครงการฯ จะประสานขอผลสอบจากหน่วยงานที่จัดสอบโดยตรง 
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3. การยื่นผลสอบ TOEFL และ IELTS ท าได้ 2 วิธีคือ 
3.1 ผู้สมัครด าเนินการขอให้สถาบันที ่จัดสอบส่งผลสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงมายัง

โครงการฯ โดยรหัสของโครงการฯ มีดังนีค้ือ  
รหัส TOEFL คือ 9384 (Thammasat University-BBA International Program)  
รหัส IELTS คือ 166886 (Thammasat University-BBA International Program) 
หรือ 
3.2 ผู้สมัครส่งผลสอบฉบับจริงมายังโครงการฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่อยู่ในการจัดส่งคือ 

โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที ่ 2 ถนนพระจันทร์        
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ทั้งนี้ ผู ้สมัครจะต้องสแกนใบรายงานผลคะแนนสอบฉบับจริงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครออนไลน์           
แล้วอัปโหลดผลคะแนนสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโครงการฯ ด้วย 
 

3. จ านวนรับ 
การรับนักศึกษามีจ านวน 2 รอบ จ านวนรับรวมทั้ง 2 หลักสูตรคือ 160 คน โดยจ านวนรับแต่ละรอบมีดังนี้ 

หลักสตูร รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

140 คน 20 คน 

หมายเหตุ  กรณีจ  านวนร ับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม ่ครบตามจ  านวนที ่ระบ ุ จะร ับเพ ิ ่มในรอบ              
Inter Portfolio 2 จนครบตามจ านวนรับที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

4.   เงือ่นไขการสมคัร 
4.1  ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ

สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัด ไป จะต้องสละสิทธิ ์ที ่ม ีอยู ่ก ่อน              
ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง  

4.2  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู ้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู ้นั้น           
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.3  ผู ้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที ่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากอินเตอร์เน็ตที่ 
www.bba.tbs.tu.ac.th โดยละเอียดก่อนด าเนินการสมัคร 
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5. วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคัดเลือก  
5.1 คะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  

คะแนนสอบที ่ใช ้ในการพิจารณาคัดเล ือก ได ้แก่ คะแนนสอบ SAT และ/หร ือ GSAT และ         
คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคะแนนขั้นต ่าในการสมัคร และ    
ค่าน ้าหนักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คะแนนสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) และ/หรอื คะแนนสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test) 

คะแนนสอบ คะแนนขั้นต า่ ค่าน า้หนัก 
SAT GSAT 
Math Math    600 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 

Evidence-Based  
Reading and Writing 

Reading, Writing  
and Language 

   460 คะแนน 45 เปอร์เซ็นต์ 

คะแนนรวม คะแนนรวม 1,200 คะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ 
 

คะแนนสอบความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ 
คะแนนสอบ คะแนนขั้นต า่ ค่าน า้หนัก 

TOEFL Internet-based  80 คะแนน - 
IELTS 6.0 คะแนน 

ทั้งนี้ แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต ่า 5.5 คะแนน 
- 

TU-GET Paper-based 550 คะแนน - 
TU-GET Computer-based 80 คะแนน - 

คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับชั ้นปริญญาตรีจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์       
สอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะพิจารณาจากล าดับผลคะแนนรวมของคะแนนสอบ SAT และ 
GSAT ของผู้สมัครเป็นส าคัญ 

5.2 การทดสอบทักษะด้านการเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
การทดสอบทักษะด้านการเขียนโดยการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์เป็น

ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก าหนดคะแนนขั้นต ่า
และค่าน ้าหนักของการสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คะแนนขั้นต า่ ค่าน า้หนัก 
5 คะแนน 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ         
ชั้นปริญญาตรี ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวต่อโครงการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้รายละเอียดวัน เวลา 
และสถานที่รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ให้ดูจากอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th ผู้สมัครจะต้อง     
น าเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบสัมภาษณ์ 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 - 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ใบ  
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
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3. หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา 
3.1 ผู ้ส าเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียนผล         

การเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
และประกาศนียบัตร 

3.2 ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน    
ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา 

3.3 ผู ้ส  าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย หรือจากสถาบันการศึกษา           
ในต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียน และประกาศนียบัตร รายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

3.4 ผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษา     
ในต่างประเทศ แสดงหลักฐานระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่เกรด 10 
จนถึงวันรับสมัคร และจดหมายรับรองจากโรงเรียนว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ 

หลักฐานตามข้อ 2 และ 3 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริง และลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้ง   
ข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1  กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ก าหนดได้เนื่องจาก    

มีเหตุอันควร ให้ส่งค าร้องขอเลื ่อนสอบสัมภาษณ์ระบุเหตุผลความจ าเป็น และแนบเอกสารประกอบ           
การพิจารณามาที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th เพื ่อโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์ เลื ่อน      
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

รอบ Inter Portfolio 1 ส่งค าร้องภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. 
รอบ Inter Portfolio 2 ส่งค าร้องภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. 
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เลื ่อนสอบสัมภาษณ์ หากเหตุที ่ผู ้สมัครแจ้งนั้นไม่ถือเป็น       

เหตุอันควร และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2 กรณีผ ู ้สมัครก าล ังศึกษาอยู ่ในต่างประเทศ และต้องการขอสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์           
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้ส่งค าร้องขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ ระบุเหตุผลความจ าเป็น และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณามาที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th เพื่อโครงการฯ จะได้พิจารณาการให้สิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดังนี้ 

รอบ Inter Portfolio 1 ส่งค าร้องภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. 
รอบ Inter Portfolio 2 ส่งค าร้องภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศจริงจากสถาบันการศึกษา  

ที่ก าลังศึกษา โดยส่งมาพร้อมกับค าร้องขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์  
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการให้สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting           

หากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาที่ก าหนด และจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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5.3 เงื่อนไขอืน่ ๆ  
5.3.1  ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการขั ้นตอนต่างๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และ          

มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
5.3.2 เมื ่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์              

น าหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดมอบให้โครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถ   
น าหลักฐานดังกล่าวมามอบตามก าหนดจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5.3.3 ผ ู ้สม ัครท ี ่ย ั งไม ่ส  าเร ็จการศ ึกษาให ้ย ื ่นผลการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย 
อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้อง
ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษา ได้แก่ ระเบียนผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPAX)       
ตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และประกาศนียบัตร ให้คณะภายในวันแรกของ       
การเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2565 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ 

5.3.4 ในการคัดเลือกผู ้มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู ้สมัครที ่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ        
ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับได้  

5.3.5  การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
5.3.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

6.  การรบัสมคัร  
6.1 สมัครและส่งเอกสารการสมัครในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th  
6.2  ค่าสมัคร 1,500 บาท  
6.3 ช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน)  

 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร และอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้คือ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
(2) หลักฐานรับรองวุฒิการศึกษา  
(3) ผลคะแนนสอบ GSAT และ ผลคะแนนสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ 

IELTS หรือ TU-GET  
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bba.tbs.tu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมคัร

แต่ละรอบ ทั้งนี้ เอกสารข้อ (1) และ (2) ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง

ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบออนไลน์เป็นส าคัญ 

3. กรณีผู้สมัครอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้สมัครน าใบสมัครส่วนที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปยื่นช าระเงิน    
ค ่าสมัครผ ่านระบบ Teller Payment ที่ธนาคารกร ุงไทยจ าก ัด (มหาชน)  ได ้ท ุกสาขาทั ่วประเทศ  
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม
ธนาคารในอัตราที่ธนาคารก าหนด เมื่อช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) ภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์เป็นโมฆะ  
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4. กรณีผู้สมัครอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ แล้วโอนเงิน
จ านวน US$60 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
ตามรายละเอียดดังนี้คือ 

ชื่อบัญชี “Thammasat Business School”  
เลขที่บัญชี 985-7-39010-2  
SWIFT Code KRTHTHBK  
ผู้สมัครน าหลักฐานการช าระเงิน และใบช าระเงินค่าสมัครในรูปแบบ pdf ไฟล์ ส่งอีเมลถึงโครงการฯ  

ที่ bbaadmissions@tbs.tu.ac.th ภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการโอนเงินผ่านบัญชี 
และมิได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับโครงการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัคร  
ในระบบออนไลน์เป็นโมฆะ 

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังการช าระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ 
โดยตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bba.tbs.tu.ac.th  

6. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่อีเมล bbaadmissions@tbs.tu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-225-2113 หรือ 
Line @bbathammasat 
 

7.  ก าหนดการรับสมัคร  
กิจกรรม รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 

เปิดรบัสมัคร  
ผ่านระบบออนไลน์ ที ่www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที ่13 – 29 ธันวาคม 2564 
 

วันที่ 14 – 30 มีนาคม 2565 
 

ช าระเงินคา่สมคัร  
ผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่13 – 30 ธันวาคม 2564 
 

วันที ่14 – 31 มีนาคม 2565 
 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์  
ที่ www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที่ 12 มกราคม 2565 
 

วันที ่19 เมษายน 2565 
 

สอบสมัภาษณ์  
ดูรายละเอียด ที ่www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 
 

วันที ่23 - 24 เมษายน 2565 
 

ประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลอืก 
ที่ www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันที ่2 พฤษภาคม 2565 
 

ยนืยันสทิธิเ์ข้าศึกษา 
ในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ.  

ดูรายละเอียด ที่ student.mytcas.com 

วันที ่7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันที ่4 - 5 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศรายชือ่ผู้ยนืยนัสทิธิเ์ข้าศึกษา  
ที่ www.bba.tbs.tu.ac.th 
 

วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันที ่11 พฤษภาคม 2565 
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กิจกรรม รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 

ช าระเงินคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือยืนยันสิทธิ ์
เข้าศึกษา ดูรายละเอียด ที ่www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที ่15 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันที ่12 -13 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศรายชือ่ผูช้ าระเงนิ 
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที ่www.bba.tbs.tu.ac.th 

วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันที ่18 พฤษภาคม 2565 
 

 

หมายเหตุ  
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ.

(Clearing House) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการ
จัดการและข้ันตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด   

(2) ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องช าระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นอัตราแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 

นักศึกษาสัญชาติไทย  จ านวน 110,000 บาท  
นักศึกษาต่างชาติ  จ านวน 119,600 บาท 
หากผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนด ภายในเวลาที่ก าหนด โครงการฯ จะถือว่า      

การมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ 
ในกรณีที ่ผ ู ้ย ืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษาได้ช าระเง ินตามข้อ (2) แล้ว และมีความประสงค์สละสิทธิ์              

การเข้าศึกษาในภายหลัง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. เงือ่นไขของผู้มสีทิธิข์ึ้นทะเบยีนเปน็นกัศึกษา 
8.1  ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้  
8.2  ต้องเป็นผู ้ส  าเร ็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ             

หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
8.3 ผู้ที ่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ

ภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป 

8.4  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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9. การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS 

เพื ่อน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั ้งนี้ 
หากมีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu)  

 9.2  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตาม  
ระด ับผลคะแนน หร ือได ้ ร ับการยกเว ้นการ เร ี ยนว ิชาพ ื ้ นฐานภาษาอ ั งกฤษ (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ 
ด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียด  
ได้ที ่https://tu.ac.th/academictu) 

 9.3  ผู ้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที ่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หรือหากไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด  
10.  อัตราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 

ประกาศ   ณ   วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

29




