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เอกสารแนบท้ายประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP)
ประจาปีการศึกษา 2562
กำหนดกำรรำยงำนตัว
โครงกำรปริญญำโททำงกำรบัญชี (MAP)
รำยงำนตัว
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
2. ผู้มี สิท ธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตั วตามกาหนดวัน และเวลาดั งกล่ าว หากไม่ ม ารายงานตัวถือว่ าสละสิ ท ธิ์
(ในกรณีที่สละสิทธิ์ให้ทำหนังสือแจ้งโครงกำรฯ อย่ำงเป็นทำงกำร และส่งแฟกซ์มำที่เบอร์ 0-2623-5696
หรือ E-mail : map@tbs.tu.ac.th)
3. ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาพร้ อ มกรอกประวั ติ แ ละข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ลงบนอิ น เตอร์ เน็ ต ที่
www.reg.tu.ac.th โดยใช้รหัสเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก ในวันที่มารายงานตัว
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่มา
รายงานตัว โดยจัดทาเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.”
เอกสำรที่ผู้รำยงำนตัวต้องนำมำยื่นต่อโครงกำรฯ ในวันรำยงำนตัว มีดังต่อไปนี้
1. ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดํา ไม่สวมครุยปริญ ญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวม
หมวก และพื้ น หลังเป็ น สีพื้ น ส าหรับ Upload ในระบบการขึ้น ทะเบี ย นของสานั กงานทะเบี ยนนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาหนังสือสาคัญ 1 ฉบับ
5. สาเนา Transcript 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ โดยต้องระบุว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
7. เอกสารทางราชการอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
8. หนังสือรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ (สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รบั ปริญญาบัตร)
เอกสำรสำเนำทุกฉบับต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
และระบุเลขทะเบียนนักศึกษำ พร้อมเรียงเอกสำรตำมลำดับข้ำงต้น

