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โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 6) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ก าหนดการ และเอกสารที่จะต้องเตรียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 ประกาศผลสอบคัดเลือก: วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 (ทาง www.title.econ.tu.ac.th) 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ “วันที่ 2-5 มิถุนายน 2559” (วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น/ วันธรรมดา  
9.00-17.00 น.) สถานท่ี: โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์)       
**หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่า“สละสิทธิ์”  

 ก าหนดการยื่นหลักฐานขอเทียบวชิาเสริมพื้นฐาน (Pre-course): วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 และ
ประกาศผลขอเทียบวิชาเสรมิพื้นฐาน (Pre-course): วันที่ 1 มิถุนายน 2559  เอกสารที่ในการเทียบผลวิชาเสริม
พื้นฐาน ได้แก ่

(1) แบบฟอร์มขอเทียบวิชา 
(2) ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 

  *****เอกสารหมายเลข (2) และ (3) ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ***** 

 โครงการฯ จะพิจารณาการเรียนวชิาเสริมพื้นฐานฯ (Pre-course) จากวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรือสูงกว่า ดังนี ้
- ถ้า จบการศึกษาโดยได้รับวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ จะต้องเรียนเสริมพ้ืนฐานวชิา กค.601 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

หรือสามารถเรียนเพิ่ม วิชา กค.602 หลักเศรษฐศาสตร์ (ถ้าสนใจ) 
- ถ้า จบการศึกษาโดยได้รับวุฒิด้านนิติศาสตร์ จะต้องเรียนเสริมพ้ืนฐานวชิา กค.602 หลักเศรษฐศาสตร์ หรือ

สามารถเรียนเพิ่ม วิชา กค.601 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (ถ้าสนใจ) 
- ถ้า จบการศึกษาโดยได้รับวุฒิสาขาวิชาอื่นๆ จะต้องเรียนเสริมพ้ืนฐานทัง้ 2 วิชา คือ กค.601 ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย และ กค.602 หลักเศรษฐศาสตร์  

 เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (23-26 เมษายน 2558) มีดังนี้       
1. เอกสาร*ข้อ 1.2, 1.3, 1.9 และ 1.10 : รับเอกสารและด าเนินการในวันท่ีมาขึ้นทะเบียนฯ 
2. ข้อ 1.11 ด าเนินการผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ตามวันและเวลาที่ก าหนด) 
3. ส าเนาหลักฐานทุกประเภทใหร้ับรองส าเนาถูกต้อง และเขียนเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก(ไม่ใช่เลขประจ าตัวสอบ) 

ก ากับที่มุมขวาบนของเอกสารทุกแผ่น (กรณีเปลี่ยนช่ือ-สกุล ให้เขยีนช่ือสกุลใหมใ่ห้ชัดเจน)  
 
1. เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

1.1 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มลีวดลาย หน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาด า ไม่สวม      
ครุยปรญิญาสถาบันใดๆ อนุโลมรปูถ่ายท่ีสวมสูทสีสภุาพ ไมม่ีลวดลาย เครื่องแบบราชการไมส่วมหมวก พร้อมนี้ ใหเ้ขียน 
ชื่อ-สกลุ และเลขทะเบียนนักศึกษา ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

 
1.2   แบบฟอร์มขอท าบัตรธรรมศาสตร์ประจ าตัวนักศึกษา* ส าหรับใช้เป็นบัตรเขา้ห้องสมดุพร้อมทัง้เป็นวีซ่าอิเลคตรอน 

กรุงไทย ATM และเป็นบัตรนักศึกษาในบัตรเดยีวกัน โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถา่ยสีขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 1 รูปด้วยกาวเท่านั้นที่มุมบนด้านขวาของแบบฟอร์ม พร้อมนี้ ให้เขียน ชื่อ-สกลุ และเลขทะเบียนนักศกึษา 
ด้านหลังรูปถ่าย และ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
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1.3   บัตรประจ าตัวนักศึกษาชั่วคราว* (อายุบัตร 1 ปี) ติดรูปถ่ายสีขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป และส่งคืนโครงการฯ เพื่อให้

ส านักทะเบียนและประมวลผลประทับตราธรรมจักร ก่อนส่งกลับคืนให้นักศึกษาในภายหลัง 
 
1.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (กรณีใช้บัตรข้าราชการต้องถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านแนบมาด้วย) 

 
1.5   ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ โดยให้ขีดเส้นใต้ชื่อของตนเอง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ช่ือ-นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ หรือยศ จากหลักฐานส าเรจ็การศึกษา โปรดน าหลักฐานดังกล่าวมาแสดง พร้อมแนบส าเนาหลักฐานจ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี ้ให้ตรวจสอบช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด ในทะเบียนบ้านใหต้รงกับหลักฐานส าเร็จการศึกษา ถ้าพบวา่ข้อมูลไม่ตรงกัน

ต้องด าเนนิการแกไ้ขให้ถูกต้องก่อนด าเนินการขึ้นทะเบียนฯ  
 

1.6  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ    
พร้อมนี้ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ีมาขึ้นทะเบียนด้วย   

 
1.7  ส าเนาใบรับรองรายคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า (ถ้ามี) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ฉบับ ที่
ระบุช่ือปริญญา และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้รับ โดยให้เย็บติดกับส าเนาปริญญาบัตร พร้อมนี้ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงใน
วันท่ีมาขึ้นทะเบียนด้วย 

ทั้งนี้ หลักฐานส าเร็จการศึกษาในข้อ 1.6  และ 1.7 กรณีเปลี่ยนช่ือ-สกุล เขียนช่ือ-สกุลใหม่ให้ชัดเจน และถ่ายส าเนา
หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล โดยให้เย็บติดกับส าเนาหลักฐานการศึกษา 

 
1.8  ใบรับรองแพทย์  ที่ระบุข้อความว่า “สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”(ขอจากสถานพยาบาลใดก็ได้ ที่แพทย์มีใบ

ประกอบโรคศิลป์) 
 

1.9  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา* (กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 
 
1.10  แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตน ารถยนต์เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์* (ถ้ามี) ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วน เย็บติดกับ
ส าเนาจดทะเบียนรถ 

ทั้งนี้ หากผู้ขอบัตรอนุญาต มิใช่เจ้าของรถ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุในฟอร์มขอบัตรอนุญาตน ารถยนต์เข้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สามารถด าเนินการขอบัตรภายหลังได้) 

   
1.11  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด าเนินการผ่านระบบ Internet/ ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง 
www.title.econ.tu.ac.th) 

**และส่งเอกสารมายื่นใหท้างโครงการฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จึงจะถือว่าขึ้นทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านทางอนิเตอร์เนต็  
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp  
2. เลือก “กรอกประวตัินักศึกษาใหม”่  โดย Login เข้าระบบโดย Username คือ เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก 

Password คือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
3. กดค าสั่งพิมพ์ Personal Background พร้อมติดรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 1 รูป ให้เรียบร้อย                                         

พร้อมนีใ้ห้เขียนช่ือ-สกุล และเลขทะเบียนนกัศึกษาด้านหลังรูป 

**นักศึกษารายใดไม่กรอกประวัติส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ต ถือว่าการขึ้นทะเบียนนักศกึษาไม่สมบูรณ์ ต้องถูกประกาศ
รายชื่อเป็นผู้ไม่มาขึน้ทะเบียนเปน็นักศกึษา 

 

http://www.reg3.tu.ac.th/
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2.  เอกสารจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวิชา 

1. Registration Form ที่กรอกข้อมูลแล้ว (ทุกวิชาทีร่ะบุไว้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2559) 
1.1 จดทะเบียนฯ ภาค 1/2559 (3 วิชา / 9 หน่วยกิต) : เปิดภาคเรียนท่ี 1/2559 (15 สิงหาคม 2559) /โครงการฯ จะแจก

ตารางสอนให้ในช่วงที่เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1. TR.611 DOMESTIC BUSINESS AND ECONOMIC LAWS  3 หน่วยกิต 
2. TR.612 INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMIC LAWS  3 หน่วยกิต 
3. TR.621 ECONOMIC ANALYSIS     3 หน่วยกิต 

1.2 *วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน  2 วิชา คือ 
1. TR.601 Principles of Law 
2. TR.602 Principles of Economics 

*โครงการฯ จะจดัการสอนวิชาเสริมพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของผู้ศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่คณะ
ก าหนด โดยใช้เวลาศึกษาประมาณวิชาละ 30 ช่ัวโมง (ไม่นับหนว่ยกิต) ทั้งนี้ผลการศึกษาวิชาเสรมิพื้นฐานจะไม่น ามาค านวณเกรด
เฉลี่ยในระดับปริญญาโท  

*กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานความรู้ ไม่ต้องเขยีนบัตรจดทะเบียนฯ 
 

3. ค่าใช้จ่ายที่จะต้องน ามาช าระในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (อัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษาสัญชาตไิทย) 
ค่าใช้จ่ายของภาคเรียนท่ี 1/2559 
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่(ช าระครั้งเดียว)               1,000.-บาท 
3.2 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั (ภาคละ)            1,500.-บาท 
3.3 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ปีการศึกษาละ)        4,000.-บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (ปีการศึกษาละ)      1,600.-บาท  
3.5 ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค1/2559 (หน่วยกิตละ 3,500 บาท X 9 หน่วยกิต)             31,500.-บาท 
3.6 ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)                 25,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น (ข้อ 3.1-3.6)                 64,600.-บาท 
หมายเหตุ: ไม่รวม 

(1) ค่าเรียนวิชาเสริมความรู้ วิชาละ 12,000 บาท 
 
 

4. ค่าใช้จ่ายที่จะต้องน ามาช าระในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (อัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีสัญชาตไิทย) 
ค่าใช้จ่ายของภาคเรียนท่ี 1/2559 
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่(ช าระครั้งเดียว)                 1,000.-บาท 
3.2 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั (ภาคละ)                 15,000.-บาท 
3.3 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ปีการศึกษาละ)                  4,000.-บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (ปีการศึกษาละ)      1,600.-บาท  
3.5 ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค1/2558 (หน่วยกิตละ 3,500 บาท X 9 หน่วยกิต)             31,500.-บาท 
3.6 ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)                 25,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น (ข้อ 3.1-3.6)                78,100.-บาท 
หมายเหตุ: ไม่รวม 

(1) ค่าเรียนวิชาเสริมความรู้ วิชาละ 12,000 บาท 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 การขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหมรุ่่นที่ 6 และการจดทะเบียนฯ ประจ าปีการศกึษา 2559  
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การช าระเงิน  
 
1. โดย แคชเชียร์เช็ค  (ซื้อจากธนาคารใดก็ได้ที่ไม่ใช่เช็คต่างจังหวัด) 
2. สั่งจ่าย  "โครงการนิตเิศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ"  เท่านั้น 
3. ไม่รับเงินสด หรือ โอนเงินผ่าน ATM  

 
 หมายเหตุ :   

1. ไม่รับ เงินสด/เช็คส่วนตัว/เช็ค, แคชเชียร์เช็คต่างจังหวัด/โอนเงินผา่น ATM **ค่าใช้จ่ายต้องช าระหมดในครั้งเดียว  
(กรณีทีต่้องเรยีนวิชาเสริมความรู้ฯ จะต้องช าระเงินรวมพร้อมกับค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาในภาคเรียนที่ 1/2559) 

2. หากไม่ด าเนินการภายในวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์” ตามข้อบังคับม.ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา และการขึน้ทะเบียนนักศึกษา ข้อ 9.2 ผู้ทีผ่่านการคดัเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาทีม่หาวิทยาลยั ก าหนดพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ทั้งนีจ้ะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกินกว่า 1 หลักสูตรในขณะเดียวกนัไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนมุัติจากอธิการบด ี

 3.  ก าหนดการเรยีนวิชาเสริมความรู้ เร่ิมเรียนวันที ่15 มิถุนายน 2559 ดตูารางบรรยายที ่www.title.econ.tu.ac.th 

4. ก าหนดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

*นักศึกษาทกุคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

  
           

ติดต่อ โครงการนิตเิศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) 
ช้ัน 5 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  โทร. 02-613-2420 แฟกซ:์ 02-224-1355 

http://www.title.econ.tu.ac.th/

