
วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม สถานที่ และรายละเอียด
18 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา มธ.ศูนย์รังสิต และ

และผู้มสีิทธิ์แสดงความจ านงเขา้ศึกษา http://socanth.tu.ac.th 

23 มิถุนายน 2558 1.ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาแสดงการยืนยันสิทธิ์ 1. เฉพาะผู้มสีิทธิ์จรงิ เวลา 09.00-11.30 น. โอนเงินค่าธรรมเนยีม

เขา้ศึกษา โครงการฯ จ านวน 15,000 บาท เข้าบญัชี เลขท่ี 475-0-14819-9
ช่ือบญัชี หลักสูตรสาขาการวจิัยทางสังคม สม. ธ.กรุงไทย  
สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต และแสดงความจ านงด้วยตนเอง
ท่ีคณะสังคมวทิยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต พร้อมส าเนาใบโอนเงิน
ค่าธรรมเนยีมโครงการฯ และเอกสารต่างๆ ตามประกาศ

2.ผู้มสีิทธิ์ส ารอง : 2.  ผู้มสีิทธิ์ส ารอง
2.1 เวลา 09.00-11.00 น. ลงชื่อแสดงความจ านงด้วยตนเองท่ีคณะสังคม
วทิยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต โดยยังไมต่อ้งช าระเงนิค่าธรรมเนียมโครงการฯ
2.2 เวลา 13.00-15.00 น. ยืนยันสิทธิพ์ร้อมหลักฐานการโอนเงินค่า

ธรรมเนยีมโครงการฯ จ านวน 15,000 บาท เข้าบญัชี เลขท่ี
475-0-14819-9 ช่ือบญัชี หลักสูตรสาขาการวจิัยทางสังคม สม.
ธ.กรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต และส่งส าเนาใบโอนเงินค่าธรรม
เนยีมโครงการฯ และเอกสารต่างๆ ตามประกาศด้วยตนเองท่ีคณะ
สังคมวทิยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต

26 มิถุนายน 2558 ประกาศผลผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา คณะสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา มธ.ศูนย์รังสิต และ
http://socanth.tu.ac.th 

27-30 มิถุนายน 2558 กรอกขอ้มลูประวัตสิ่วนตวัผ่านระบบ 1. ใหน้กัศึกษากรอกประวติัส่วนตัวลงในเวบ็ http://www.reg.tu.ac.th   
และ  Internet  ถ้าไมก่รอกประวัตสิ่วนตวัจะ เท่านั้น  มิฉะนั้นจะไม่มีช่ือในระบบของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

1-3 กรกฎาคม 2558 ไมส่ามารถขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษาได้ 2. พมิพใ์บขึ้นทะเบยีนนกัศึกษานี้ไวเ้ปน็หลักฐาน และน ามายื่นใน

(ใบขึ้นทะเบยีนนักศึกษา) วันแสดงตนขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา วันที่ 27-30 มถุินายน 2558
และวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558

ยื่นหลักฐานเพ่ือขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา ยื่นหลักฐานการขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศึกษา  ณ  ส านกังานหลักสูตร
การวจิัยทางสังคม คณะสังคมวทิยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต  ดังนี้
1. ใบขึ้นทะเบยีนนกัศึกษาท่ีนกัศึกษากรอกในประวติัส่วนตัวที่
www.reg.tu.ac.th ระหวา่งวันที่ 27-30 มถุินายน 2558 และ
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
พร้อมติดรูปถ่ายสี หนา้ตรง สวมเคร่ืองแบบนกัศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว 
2.  ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องและเขียน
เลขทะเบยีนนกัศึกษาท่ีมุมขวาด้านบนเอกสาร)

ปฏทินิการคัดเลือกบคุคลเขา้ศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ประจ าปกีารศึกษา  2558
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ศูนย์รงัสิต
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วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม สถานที่ และรายละเอียด
3.  ส าเนาใบ รบ. หรือใบประกาศนยีบตัร 2 ชุด ท่ีระบวุา่ "ส าเร็จการ
ศึกษา" หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ถ่ายส าเนา
อย่างชัดเจน ท้ังด้านหนา้-ด้านหลังในส าเนาฉบบัเดียวกัน พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องและเขียนเลขทะเบยีนนกัศึกษาท่ีมุมขวาด้านบนเอกสาร)
4.  ใบรับรองแพทย์ ระบขุ้อความวา่ "สุขภาพไม่เปน็อุปสรรคต่อการ
ศึกษา"  ได้ท้ัง รพ.ของรัฐและเอกชน  (ยกเวน้คลีนคิ)

29 มิถุนายน 2558 ถึง ทดสอบสมรรถนะดา้นการสื่อสารดว้ย ดูรายละเอียด ปฏทิินกิจกรรมนกัศึกษาใหม่ ปี2558
9 กรกฎาคม 2558 ภาษาอังกฤษ และสมรรถนะดา้นการคิด  ในเวบ็ http://www.reg.tu.ac.th 

อ่าน และเขยีนอย่างมวีิจารณญาณ หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ี  ฝ่ายวชิาการ มธ. โทร. 0-2564-4440-79
2 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่จัดโดยฝ่าย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นกัศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมงานปฐมนเิทศของมหาวทิยาลัย
หากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ต้องยื่นค าร้องผ่านฝ่ายการนกัศึกษา
คณะท่ีตนสังกัด)

3 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศโดยคณะสังคมวิทยาและ ภาคเชา้   หอ้ง SC  4001   ช้ัน 4  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
มานุษยวิทยา ภาคบา่ย  หอ้ง SC  4020   ช้ัน 4  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

11-12 สิงหาคม 2558 จดทะเบยีนศึกษารายวิชา จดทะเบยีนศึกษารายวชิา ทาง www.reg.tu.ac.th  เพื่อเข้าสู่การจด
ทะเบยีนออนไลน์

17 สิงหาคม 2558 เปดิภาคเรยีน 1/2558 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ หากนกัศึกษาโอนเงินค่าธรรมเนยีมโครงการฯ จ านวน 15,000 บาท เข้าบญัชีเลขท่ี 475-0-14819-9 แล้ว
ทางโครงการฯ จะไมคื่นเงินค่าธรรมเนยีมโครงการฯ จ านวนดังกล่าวไม่วา่กรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
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