
สาขา มานุษยวิทยา รหัสสาขา 0802
หลักสูตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา
ระบบการศึกษา
จํานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วันและเวลาสอบ
ข้อเขียน

   วันประกาศผล   
สอบข้อเขียน

วันสอบสัมภาษณ์
วันประกาศผลสอบ

คัดเลือก
  29 มี.ค. 58

1. ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 9.00 - 12.00 น.
2. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ 13.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ

3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่ โทร 02-613-2809 (คุณวิชัย แสงดาวฉาย)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซ่ึงสภา

    มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ (ผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 สามารถสมัครสอบได้)

2. เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา แบบ 2 แบบ 2.1 (ผู้สําเร็จการศึกษา
    ช้ันปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยอ่ืน) ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีให้โอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)

วิชาที่สอบ

28 เม.ย. 58 8 พ.ค. 58 22 พ.ค. 58

1. หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2557 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่เช่ือมต่อกันระหว่างปริญญาโท และปริญญาเอก
    สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ
2. คณะได้กําหนดเอกสารที่จําเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัครติดต่อดูประกาศ จาก website
    ของคณะ ที่ www.socanth.tu.ac.th  ได้ต้ังแต่ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558



  
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ  
ระบบทวิภาค ประจําปีการศึกษา 2558  (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) 

..................................... 
 
 โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจําปีการศึกษา 2558  
(จัดการเรียนการสอนท่ีท่าพระจันทร์) จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ ดังต่อไปน้ี 
 
 1.  คณะท่ีรับสมัคร และจํานวนการรับเข้าศึกษา 
 

ระดับปริญญา รหัส 
สาขา 

คณะ/สาขา 
ระบบ

การศึกษา 
จํานวนรับ 
ปี 2558 

ปริญญาเอก 0431 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) กลางวัน 5 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน   

0731 - สาขาวิชาส่ือสารมวลชน กลางวัน 10 
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

0831 - สาขาวิชามานุษยวิทยา กลางวัน 5 
   วิทยาลัยสหวิทยาการ   
 2431 -  สาขาวิชาสหวิทยาการ กลางวัน  10 
ปริญญาโท 0401 คณะเศรษฐศาสตร์  ภาคคํ่า 30 
 0402 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) กลางวัน 20 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
  คณะศิลปศาสตร์    
 0601 - สาขาวิชาประวัติศาสตร์  กลางวัน 15 
 0602 - สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร กลางวัน 20 
 0607 - สาขาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย กลางวัน 5 
 0608 - สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กลางวัน 10 
 0609 - สาขาวิชาญ่ีปุ่นศึกษา กลางวัน 10 
 0610 - สาขาวิชาภาษาไทย กลางวัน 10 
 0611 - สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ กลางวัน 5 
  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน         
 0701 -  สาขาวิชาส่ือสารมวลชน ภาคคํ่า 60 

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
 0802 - สาขาวิชามานุษยวิทยา กลางวัน 15 
 0803 -สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ภาคคํ่า 20 
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ระดับ

ปริญญา 
รหัส 
สาขา 

คณะ/สาขา 
ระบบ

การศึกษา 
จํานวนรับ 
ปี 2558 

ปริญญาโท  วิทยาลัยสหวิทยาการ   
 2402 -สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา กลางวัน 20 
  รวม  270 

  
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  1.   ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซ่ึงจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
  2.   ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
  3.   ต้องไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยน้ี หรือในสถาบันการศึกษาช้ันสูง
อ่ืนในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
  4.  ผู้ท่ีสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาท่ีระบุตามประกาศน้ีท้ังหมด จะต้อง
ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test)  

(คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาแต่ละคณะ/สาขา ดูในแนบท้ายประกาศ)    
  

3. เง่ือนไขการสมัคร 
  3.1   ผู้สมัครต้องตรวจสอบและ รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันขาด
คุณสมบัติและหมดสิทธิเข้าศึกษา และจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  3.2  เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ นําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา(แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองผล
การศึกษามามอบให้คณะท่ีสมัครเข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์  ถ้าผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนํา
หลักฐานดังกล่าวมามอบตามกําหนด จะถือว่าผู้น้ันหมดสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  3.3   หลักสูตรท่ีกําหนดวันสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้หลายสาขา โดยแยก
การสมัครและแยกการชําระเงินค่าสมัคร 
  3.4   มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  3.5  ในวันสอบผู้สมัครต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออก
ให้โดยมีรูปถ่ายติดอยู่ มาในวันสอบด้วย ในกรณีท่ีใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดท่ีมีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตรา
ประทับของทางราชการ  ถ้าไม่มีบัตรท่ีกล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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4. การสมัครสอบ  กําหนดรับสมัคร  
• กลุ่มที่ 1 วันท่ี 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2558 
• กลุ่มที่ 2 วันท่ี 1 มกราคม – 14 มิถุนายน 2558 

     ข้ันตอนการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครผ่านระบบ INTERNET ท่ี www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “งาน
รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558” ยกเว้น คณะศิลปศาสตร์ : สมัครได้ 2 ทาง คือ สมัครผ่านระบบ INTERNET 
ท่ี www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “งานรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558” ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2558 หรือสมัครด้วยตนเอง ท่ีงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ. 114 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
มีนาคม 2558 
  4.2 ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้
ผู้สมัครดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบ INTERNET 
เป็นสําคัญ 
  4.3 ผู้สมัครนําใบสมัครส่วนท่ีพิมพ์จาก INTERNET เป็นหลักฐานประกอบการไปย่ืนชําระเงิน
ค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ตามวันท่ีการรับสมัครของแต่ละสาขาวชิา ดังน้ี  

• กลุ่มที่ 1 วันท่ี 1 มกราคม – 16 มีนาคม 2558 
• กลุ่มที่ 2 วันท่ี 1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2558 
โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียม การสมัครท่ีกําหนด หากผู้สมัครรายใด  มิได้ชําระเงินค่า 

สมัครผ่านระบบ Teller Payment ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ดังกล่าว จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ 
INTERNET เป็นโมฆะ เม่ือชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
  4.4  ธนาคารรับชําระเงินค่าสมัครและบันทึกข้อมูลผู้สมัคร เม่ือบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ธนาคารจะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร   ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครและการเข้าสอบ
สัมภาษณ์  
  4.5  กรณีผู้สมัครต้องการเปล่ียนแปลงคณะ/สาขาวิชาท่ีสมัครภายหลังชําระเงินค่าสมัครแล้ว 
ผู้สมัครจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครและชําระเงินค่าสมัครใหม่ ท้ังน้ี ต้องภายในระยะเวลาการรับ
สมัครท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลคร้ังสุดท้ายเป็นสําคัญ 
  4.6  ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัครและแผนผังท่ีน่ังสอบ ได้ท่ี  www.reg.tu.ac.th   
  4.7  ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและไม่คืนเงินค่าสมัคร  
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
5.1  อัตราค่าสมัคร สาขาละ      350    บาท (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการ  500  บาท)  

  5.2  ค่าธรรมเนียมธนาคาร         15     บาท 

  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่น่ังสอบ      
• วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2558      สําหรับกลุ่มท่ี 1 ท่ีต้องเรียนเสริมพื้นฐาน 
• วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558    สําหรับกลุ่มท่ี 2 ท่ีไม่ต้องเรียนเสริมพ้ืนฐาน 
ยกเว้น คณะศิลปศาสตร์ วันอาทิตย์ท่ี 19 เมษายน 2558 

      การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และแผนผังท่ีน่ังสอบ ท่ี  www.reg.tu.ac.th  
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คําเตือน   

� ผู้สมัครต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาหรือบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายติด
อยู่มาในวันสอบด้วย ในกรณีท่ีใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดท่ีมีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตราประทับของทางราชการ  
ถ้าไม่มีบัตรท่ีกล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

� เตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบ มาในวันสอบด้วย 
� แสดงหลักฐานในวันสอบข้อเขียน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครโปรด

พิมพ์ใบแจ้งสถานท่ีสอบท่ีประกาศทาง Internet นํามาในวันสอบด้วย 
� หากผู้ใดกระทําการทุจริต หรือร่วมกระทําการทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ

ถูกตัดสิทธิในการสอบและถูกลงโทษ ดังน้ี 
 1.  ตัดสิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี 
 2.  ถ้าเป็นกรณีทุจริตร้ายแรง บุคคลผู้น้ันจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

7.  กําหนดวันสอบ วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 
                ดูรายละเอียดในแนบท้ายประกาศ     

          8. การทดสอบภาษาอังกฤษ 
  8.1 ผู้ท่ีสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาท่ีระบุตามประกาศน้ีท้ังหมด 
จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test) ทุกสาขา 
ยกเว้น กรณีท่ีคณะระบุให้ใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนได้ ไม่ต้องทดสอบ  
  8.2 ผลการสอบ TU-GET เป็นเพียงส่วนหน่ึงเพื่อประกอบในการพิจารณาคัดเลือกการรับเข้า
ศึกษาเท่าน้ัน ท้ังน้ี เง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา ผู้เรียนจะต้องได้คะแนน
ทดสอบ TU-GET ต้ังแต่ 550 ข้ึนไป หรือสมัครเรียนหรือสอบผ่านในวิชา TU005 และ TU006 เว้นแต่หลักสูตร
น้ันๆ ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  8.3  ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาท่ียังไม่เคยสอบ TU-GET มาก่อน จะต้องสมัครสอบ        
TU-GET โดยสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงท่ี สถาบันภาษา โทร. 02-623-5134 หรือ 087-972-
7755 หรือ 02-613-3101-3 ต่อ 105 
  8.4 ผู้สมัครท่ียังไม่ได้ส่งผลสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือผู้สมัครท่ีใช้ผลคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน สําหรับคณะท่ีใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องส่งผลคะแนนให้คณะภายใน        
7 วัน นับจากวันสอบข้อเขียน หรือตามท่ีคณะกําหนดไว้ในแนบท้ายประกาศน้ี 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
          9.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสถานท่ีสอบ    

• วันพุธท่ี 28 เมษายน 2558       สําหรับกลุ่มท่ี 1 ท่ีต้องเรียนเสริมพ้ืนฐาน 
• วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2558    สําหรับกลุ่มท่ี 2 ท่ีไม่ต้องเรียนเสริมพื้นฐาน 

ยกเว้น คณะศิลปศาสตร์ วันศุกร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
  9.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา             

• วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558  สําหรับกลุ่มท่ี 1 ท่ีต้องเรียนเสริมพ้ืนฐาน 
• วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2558   สําหรับกลุ่มท่ี 2 ท่ีไม่ต้องเรียนเสริมพ้ืนฐาน 

ยกเว้น คณะศิลปศาสตร์ วันพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือทาง   www.reg.tu.ac.th   
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 10. การประกาศรายละเอียดและกําหนดการต่างๆ ท่ีนักศึกษาใหม่ต้องทราบและปฏิบัติ 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกําหนดการต่างๆ ท่ีนักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้อง
ปฏิบัติ ทาง www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี  

• ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล  
โทร. 02- 613-3717-8  

11. การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนําหลักฐานแสดงการสําเร็จการศึกษาต่อไปน้ี ไปมอบให้

มหาวิทยาลัยในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  (วันเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2558) 
 1. สําเนาปริญญาบัตร (พร้อมนําฉบับจริงมาแสดง)  สําหรับผู้ท่ียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้

หนังสือสําคัญแสดงการสําเร็จการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว 
 2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงท่ีมีตราสถาบันการศึกษาประทับรับรอง 
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว  จํานวน 2 รูป  และขนาด 1 น้ิว  จํานวน 1 รูป 
 4. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 2 ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ 
 
12. การลงทะเบียนรายวิชา 
  สําหรับนักศึกษาเก่าและใหม่ทุกคณะ  ลงทะเบียนวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 

ท่ี  www.reg.tu.ac.th   
 
              ประกาศ  ณ  วันท่ี  23 ธันวาคม   พ.ศ. 2557 
    
 

            
                                            (รองศาสตราจารย์  ดร.พิภพ  อุดร) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 



กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2
สาขาท่ีต้องเรียนเสริมพื้นฐาน  สาขาท่ีไม่ต้องเรียนเสริมพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัคร  1 มกราคม 2558 - 15 มีนาคม 2558  1 มกราคม 2558 - 14 มิถุนายน 2558  www.reg.tu.ac.th และส่ือต่าง ๆ 
รับสมัคร  www.reg.tu.ac.th

 ผ่านระบบ INTERNET  หัวข้อ "งานรับเข้าศึกษา"
ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   Teller Payment ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  www.reg.tu.ac.th
ข้อเขียนและแผนผังที่น่ังสอบ และสํานักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

สอบข้อเขียน  *วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  **วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 www.reg.tu.ac.th

และสํานักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์
สอบสัมภาษณ์ พฤษภาคม 2558 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 www.reg.tu.ac.th
และสํานักทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คาดว่า วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 คาดว่า วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  www.reg.tu.ac.th 
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน INTERNET)

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/57
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน INTERNET)

ภาคการศึกษา 1/58
วันเปิดภาคการศึกษา 1/58 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558  www.reg.tu.ac.th

จดทะเบียนเพิ่มถอน (ผ่าน INTERNET)
ภาคการศึกษา 1/58

หมายเหตุ      การสอบข้อเขียน
                                    * สํานักทะเบียนฯ จัดสอบให้

                       ** คณะ จัดสอบเอง 

                             กลุ่มที่ 1 สําหรับสาขาที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

                             กลุ่มที่ 2 สําหรับสาขาที่ไม่ต้องเรียนเสริมภาคฤดูร้อน

                                         ระดับปริญญาโท : สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาประวัติศาสตร์,  สาขาภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร, สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
                                         ระดับปริญญาเอก : สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชามานุษยวิทยา

                                                                 สาขาพุทธศาสนศึกษา, สาขาวิชาญ่ีปุ่นศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, 
                                                          สาขาวิชาส่ือสารมวลชน, สาขาวิชามานุษยวิทยา, สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม, สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและ

                                                                 เพศวิถีศึกษา

 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนท่ีท่าพระจันทร์)
           โครงการปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2558

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

         25-27 พฤษภาคม 2558

 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

 www.reg.tu.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 www.reg.tu.ac.th 

คาดว่า 18 - 21 สิงหาคม 2558

สถานท่ี

 1 มกราคม 2558 - 14 มิถุนายน 2558 1 มกราคม 2558 - 15 มีนาคม 2558

 - 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2558 วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2558

 1 มกราคม 2558 - 16 มีนาคม 2558  1 มกราคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558

                   การแบ่งกลุ่มตามแต่ละสาขา ดังน้ี

 www.reg.tu.ac.th 

     www.reg.tu.ac.th     

คาดว่า 10 - 14 สิงหาคม 2558

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา

คาดว่า 10 - 14 สิงหาคม 2558

คาดว่า 18 - 21 สิงหาคม 2558

                                         ระดับปริญญาเอก : สาขาส่ือสารมวลชน,  สาขาสหวิทยาการ
                                         ระดับปริญญาโท : สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา


