
  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1.  ทีต่ั้ง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอนส าหรับปริญญาตรี  4 แห่ง   คือ 
 1. ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท์    
0-2613-3333   โทรสาร 0-2224-8099 หรือ www.tu.ac.th  มีพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร่ 
 หลักสูตรซ่ึงรับสมัครในคร้ัง น้ี ท่ีจัดการเ รียนการสอนท่ีท่าพระจันทร์ได้แก่  หลักสูตร 5  ปี  ปริญญาตรี -โท                    
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี , หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลกัสูตร
ภาคพิเศษ ของวิทยาลยัสหวิทยาการ , วิทยาลยันวตักรรม , วิทยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์
 2.  ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 99  หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหน่ึง  อ  าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  12121 
โทรศพัท ์  0-2564-4440-79  โทรสาร 0-2564-4405  หรือ www.tu.ac.th   มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,765 ไร่ 
 3.  ศูนย์ล าปาง  ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง – เชียงใหม่ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง 52190   
โทรศพัท ์08-9433-9004-5, 0-5426-8701-8 โทรสาร 0-5426-8701 หรือ www.lampang.tu.ac.th มีพ้ืนท่ีประมาณ 365 ไร่ 
 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีศูนยล์  าปางไดแ้ก่  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (ภาษาไทย) จดัการเรียนการสอน
ท่ีศูนยรั์งสิต 1 ปีการศึกษาแรกและศูนยพ์ทัยา 3 ปีการศึกษาหลงั  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต(วท.บ.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามยัชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ศูนย์พัทยา    ตั้ งอยู่ท่ี  เลขท่ี 34/4 หมู่ 5  ต  าบลโป่ง  อ  าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี   20150   โทร  038-259-050-55   
โทรสาร 038-259-069  

หลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีศูนยพ์ทัยา  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) 
(ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) โดยศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 2 ปีแรก และศึกษาต่อยงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ศนูยพ์ทัยา 2 ปีหลงั และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์ศึกษาเป็นภาษาไทย โดยศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยพ์ทัยา ตลอด 4 ปีการศึกษา 

2.  การจดัการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในคณะ วิทยาลยั  และสถาบนั  ดงัต่อไปน้ี 

คณะนิติศาสตร์  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)   (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://www.law.tu.ac.th) 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tbs.tu.ac.th) 
 หลกัสูตร 4 ปี เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีศนูยรั์งสิตตลอดหลกัสูตร   

1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) มี 1 สาขาวิชาเอกคือ สาขาวิชาเอกการบญัชี 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) มี 7 สาขาวิชาเอก ดงัน้ี 

 2.1  สาขาวิชาเอกการเงิน  2.2  สาขาวิชาเอกการตลาด  
 2.3  สาขาวิชาเอกการบริหารองคก์าร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์      
 2.4  สาขาวิชาเอกบริหารการปฏิบติัการ 
 2.5  สาขาวิชาเอกบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง   
 2.6  สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   2.7  สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 หลกัสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีท่าพระจนัทร์ตลอดหลกัสูตร 
   1.      หลกัสูตรควบบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 

2.      หลกัสูตรควบบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการธุรกิจแบบบูรณาการ) และ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
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คณะรัฐศาสตร์  หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการเมืองการปกครอง  สาขาการระหวา่งประเทศ 
สาขาบริหารรัฐกิจ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://www.polsci.tu.ac.th) 
คณะเศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.econ.tu.ac.th)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  (สส.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.tu.ac.th/org/socadm/) 
คณะศิลปศาสตร์  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  เปิดสอน 14 สาขาวิชาเอก ดงัน้ี     
   1.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 8.  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

2.  สาขาวิชาประวติัศาสตร์     9.  สาขาวิชาปรัชญา 
 3.  สาขาวิชาภาษาศาสตร์     10.  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
 4.  สาขาวิชาจิตวทิยา     11.  สาขาวิชาภมิูศาสตร์ 

   5.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองักฤษ   12.  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 6.  สาขาวิชาภาษาองักฤษ     13.  สาขาวิชาภาษาจีน 
 7.  สาขาวิชาภาษาไทย     14.  สาขาวิชาภาษารัสเซีย  

นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์  (ยกเวน้นกัศึกษาท่ีสอบเขา้สาขาวิชาโดยตรง) จะตอ้งเลือกเขา้
สาขาวิชาเอกเม่ือไดศึ้กษาไปแลว้ 1 ภาคการศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาตามเกณฑท่ี์สาขาก าหนด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ท่ี http://www.arts.tu.ac.th) 

โครงการพเิศษ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4 ปี  
เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดงัน้ี 

1. สาขาวิชาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) โดยจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า 
พระจนัทร์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.basthammasat.org) 

2. สาขาวิชาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลกัสูตรนานาชาติ) โดยจดัการศึกษา ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
ท่าพระจนัทร์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tuasean.com) 

3. สาขาวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) โดยจดัการศึกษา ณ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tubec.net) 

4. สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (หลกัสูตรภาษาไทย) โดยจดัการศึกษา ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ท่าพระจนัทร์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.seas.arts.tu.ac.th) 

5. สาขาวิชารัสเซียศึกษา (หลกัสูตรภาษาไทย) โดยจดัการศึกษา ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.russianstudies-tu.com) 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
  หลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต (ว.บ.)  เปิดสอน 6 กลุ่มวิชา คือ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.jc.tu.ac.th) 

 1.  กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์                       4.  กลุ่มวชิาส่ือสารองคก์ร 
 2.  กลุ่มวชิาวทิยแุละโทรทศัน์                    5.  กลุ่มวชิาภาพยนตร์และภาพถ่าย 
 3.  กลุ่มวชิาโฆษณา                     6.  กลุ่มวชิาบริหารการส่ือสาร 
หลักสู ตรวารสารศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา ส่ื อ ศึ กษา  หลักสู ตรนานาชาติ  ( ดู ร า ยละ เ อี ยด เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี 

http://www.jc.tu.ac.th/bjm) 
คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

หลกัสูตรสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑิต (สม.บ.)  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.socanth.tu.ac.th) 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.sci.tu.ac.th) 
หลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โครงการปกต ิ จ านวน  16 สาขาวชิา   
  1.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   9.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์
  2.  สาขาวชิาเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื  10.  สาขาวชิาฟิสิกส์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร   11.  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
  4.  สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   12.  สาขาวชิาฟิสิกส์   
  5.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์    13.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ 
  6.  สาขาวชิาสถิติ     14.  สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 
  7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 15.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร 
  8.   สาขาวิชาเคมี   16.  สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 
 โครงการพเิศษ   จ านวน  7  สาขาวชิา 
  1.  สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  5.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจดัการ 
  2.  สาขาวิชาสถิติ    6.  สาขาวิชาอุตสาหการและการจดัการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  3.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล 
  4.  สาขาวชิาวทิยาการประกนัภยั 
หลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  1 สาขาวชิา  คอื  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์  
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  หลกัสูตรภาษาไทย  โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4 ปี 
หลกัสูตรภาคปกติ เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ  
  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า       2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     3.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    4.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี       5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล          6.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 หลกัสูตรภาคพิเศษ ศึกษาเป็นภาษาไทย 
1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 
2. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 
3. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) จดัการเรียนการสอนท่ีศูนยรั์งสิต 1 ปีการศึกษาแรก และ
ศนูยพ์ทัยา 3 ปีการศึกษาหลงั 
4.หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์หลกัสูตรภาษาไทย โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้าง
ของหลกัสูตร 4 ปี โดยศึกษาท่ีธรรมศาสตร์ศนูยพ์ทัยา ตลอด 4 ปี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.engr.tu.ac.th 
  หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบนั (TEP) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตร
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแห่งน๊อตต้ิงแฮม ประเทศองักฤษ และมหาวทิยาลยัแห่งนิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย (ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) 
โดยศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต 2 ปีแรก และไปศึกษาต่อยงัมหาวทิยาลยัในความร่วมมือ 2 ปีหลงั  สาขาวิชาประกอบดว้ย 
  1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1.2  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา          1.3  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  1.4  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  1.5  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตภาคภาษาองักฤษ  (TEPE) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร 4 ปี 
(ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ โดยศึกษาท่ีธรรมศาสตร์ตลอดหลกัสูตร) สาขาวิชาประกอบดว้ย    

2.1   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2.2.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม    2.3  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา       
2.4  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  2.5  สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) โดยศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต 2 ปีแรก และไปศึกษาต่อยงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยพ์ทัยา 2 ปีหลงั   
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tep.engr.tu.ac.th 

http://www.sci.tu.ac.th/


  

คณะแพทยศาสตร์ 
 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  (พทป.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.med.tu.ac.th) 
คณะสหเวชศาสตร์  
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย สาขาวิชารังสีเทคนิค (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.allied.tu.ac.th) 
คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.)  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.nurse.tu.ac.th)       
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา โดยจดัการศึกษา ณ มธ.ศูนยรั์งสิต 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการละคอน และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์(ส่ิงทอ/แฟชัน่) และจดัการศึกษา ณ มธ.ศูนยล์  าปาง 1 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาออกแบบหตัถอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://fineart.tu.ac.th) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  เปิดสอน มี 6 หลกัสูตร ดงัน้ี          

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    
2. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต (สน.บ.)          
3. หลกัสูตรการผงัเมืองบณัฑิต (ผ.บ.)   
4. หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (ภ.สถ.บ.) 
5. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
6. หลกัสูตรการออกแบบพฒันาชุมชนเมืองบณัฑิต (อบ.ม.บ.) (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 อตัราค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าภาคปกต ิ(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tds.tu.ac.th) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) ศนูยรั์งสิต เปิดสอน จ านวน 3 หลกัสูตร    
1.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
3.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  ศูนยล์  าปาง เปิดสอน จ านวน 3 หลกัสูตร 
1.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
3.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามยัชุมชน  

 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.fph.tu.ac.th) 

คณะเภสัชศาสตร์  หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร 6 ปี    มี 2 สายวิชาคือ  1.สายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ               
2.สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.pharm.tu.ac.th/)    
คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต เปิดสอน 1 หลกัสูตร คือ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการเรียนรู้  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://lsed.tu.ac.th  ,  www.facebook.com/tu.lsed 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร ตั้งอยูท่ี่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เปิดสอนหลกัสูตร
นานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4  ปี  
แบ่งเป็น  4  กลุ่ม ดงัน้ี 

หลกัสูตรที่  1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   ประกอบดว้ย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากรรมเคมี ,สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ,สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ ,สาขาวชิาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสาร และสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

หลกัสูตรที ่ 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบดว้ย 1 สาขาวิชา คือ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลกัสูตรที ่ 3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ประกอบดว้ย 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

http://www.allied.tu.ac.th/
http://www.nurse.tu.ac.th/
http://fineart.tu.ac.th/


  

หลกัสูตรที ่ 4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ประกอบดว้ย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการ   
สาขาวิชาการจดัการวศิวกรรม 

หมายเหตุ -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการอาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงอยู่
ระหวา่งการอนุมติัของมหาวทิยาลยั  
-สาขาวิชาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารอาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
อนุมติัของมหาวิทยาลยั 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.siit.tu.ac.th 
วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต และศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (หลกัสูตรตรี-โทต่อเน่ือง 5 ปี) เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร  
 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ)  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษ ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.citu.tu.ac.th) 

3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร  
วทิยาลยัสหวิทยาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ศูนย์ล าปาง 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์  (ศศ.บ.)  มีกลุ่มวิชาเอกใหเ้ลือกได ้ 4  โปรแกรมวิชา คือ 
จีนศึกษา  การจดัการทรัพยากรทางสังคมและวฒันธรรม อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา   การพฒันาการท่องเท่ียว 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ (ศศ.บ.) เป็นหลกัสูตรภาคพิเศษ เปิดการเรียน
การสอน ณ ท่าพระจนัทร์ และ ศนูยล์  าปาง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://ci.tu.ac.th  )  
วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลกัสูตรมีลกัษณะ
ผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เก่ียวกบัประเทศจีน รวมทั้งทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาจีน เพื่อให้บณัฑิตมี
ความรู้ความสามารถพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อขั้นสูง ในหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาไปศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัคู่สัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา  
 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลกัสูตรการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทางดา้นอินเดียศึกษาหลกัสูตรแรกของประเทศไทย ท่ีจดัการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการท่ีเนน้การบูรณาการ
ศาสตร์ทางดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศอินเดีย ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาหลกัในการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ี ยงัสอนภาษาฮินดีซ่ึงเป็นหน่ึงในภาษาราชการท่ีส าคญัของประเทศอินเดียควบคู่
กนัอีกดว้ย โดยหลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาไปศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัคู่สัญญา ณ ประเทศอินเดีย อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 
 3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี
จดัการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการท่ีเนน้บูรณาการศาสตร์ทางดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย ทั้งทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการจดัการเรียนการสอน โดยหลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษา
สามารถไปศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัคู่สัญญาในต่างประเทศ   
 การเรียนการสอน นอกจากรายวิชาท่ีหลากหลายครอบคลุม (ภาษาไทย สังคม ศิลปะ-วฒันธรรม การเมือง และสุขภาพ) 
แลว้ เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน วทิยาลยัฯ จึงไดน้ าหลกั สหวทิยาการมาประยกุตใ์ช ้ภาคทฤษฎี เนน้องค์
ความรู้ท่ีถกูตอ้ง และเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเนน้การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
ภาคปฏิบติั ผูเ้รียนจะไดอ้อกจากโลกแห่งต ารา และค าบอกเล่าของผูส้อน ส ารวจ สัมผสักบับรรยากาศจากสถานท่ีตน้ก าเนิดอารย
ธรรม ธรรมชาติท่ีสวยงาม  และแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างๆ  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.pbic.tu.ac.th) 
 
 

http://www.citu.tu.ac.th/
http://ci.tu.ac.th/


  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยทีางคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.cicm.tu.ac.th) 

3.  อตัราค่าธรรมเนียม 
 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  โดยมีค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย ดงัน้ี 

 
 
ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มสัีญชาตไิทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิต้องช าระค่าบ ารุงมหาวทิยาลยัเพิม่เตมิจากอตัราเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคละ 9,550  บาท  ภาคฤดูร้อน  ภาคละ 4,775 บาท 

หมายเหตุ 1. ในภาคการศึกษาปกติ จดทะเบียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
 2. คณะศิลปศาสตร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  
  2.1 สาขาวิชาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาคการศึกษาละ  
65,000 บาท) 
  2.2 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาคการศึกษา 
ละ56,000 บาท) 
  2.3 สาขาวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาค 
การศึกษาละ 55,000 บาท) 
  2.4 สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (หลกัสูตรภาษาไทย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ปีละประมาณ 83,000  
บาท โดยภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 51,000 บาท ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 32,000 บาท) 
  2.5 สาขาวิชารัสเซียศึกษา (หลกัสูตรภาษาไทย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาท) 

คณะ/สถาบัน ค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่ายต่อภาค 

(บาท) 
วิศวกรรมศาสตร์ 18,200 
แพทยศาสตร์ 21,100 
แพทยศาสตร์ 
(แพทยแ์ผนไทยฯ) 

16,800 

สหเวชศาสตร์ 16,500 
ทนัตแพทยศาสตร์ 21,200 
พยาบาลศาสตร์ 15,800 
ศิลปกรรมศาสตร์ 17,000 
ศิลปกรรมศาสตร์(ล าปาง) 22,100 
สาธารณสุขศาสตร์ 16,500 
สาธารณสุขศาสตร์ (ล าปาง) 21,500 
เภสัชศาสตร์ 52,000 
วิทยาลยัสหวิทยาการ  (ล  าปาง) 18,000 
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 15,000 

คณะ/สถาบัน ค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่ายต่อภาค 

(บาท) 
 นิติศาสตร์ 13,800 
นิติศาสตร์(ล าปาง) 18,800 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 14,200 
รัฐศาสตร์ 13,000 
เศรษฐศาสตร์ 14,200 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13,800 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ล าปาง) 18,800 
ศิลปศาสตร์ 15,300 
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 14,800 
สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 13,000 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17,300 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ล  าปาง) 22,300 



  

 3. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน สาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวิชา 
หน่วยกิจละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ค่าธรรมเนียมตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
 4. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา สาขาวิชาการวจิยัทางสังคม อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่โครงการปกติ 
 5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่โครงการปกติ 
                 6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบนั (TEP)   โครงการหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิตภาคภาษาองักฤษ (TEPE)  และโครงการหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต ์(AUTO) ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.reg.tu.ac.th 
     ค่าธรรมเนียมในระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสูตรภาษาองักฤษ สูงกวา่ภาคปกติ    
     ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวชิา  หน่วยกิตละ 2,500  บาท  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท     
     ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในความร่วมมือ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัในความร่วมมือก าหนด 
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการหลกัสูตรนวตักรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาค
การศึกษาละ 10,000 บาท 
  7.1 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 2,000 บาท  
  7.2 สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
  7.3 สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 1,800 บาท 
 8. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพฒันากีฬา 
ไดแ้ก่ การฝึกสอบกีฬา การจดัการกีฬา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 9. คณะทนัตแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีตอ้งช าระต่อภาคการศึกษาปกติ 28,800 บาท (ช าระเพ่ิมจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ) 
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ มีค่าธรรมเนียมการจดัการศึกษานานาชาติท่ีตอ้งช าระต่อภาคการศึกษา 
19,500 บาท  (ช าระเพ่ิมจากค่าธรรมเนียมปกติ) 
 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  หน่วยกิตละ 2,000 บาท  (ประมาณ ภาคละ  50,000 – 60,000  บาท)  
เฉพาะหลกัสูตรการออกแบบพฒันาชุมชนเมืองบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ประมาณภาคละ 110,000 –
120,000 บาท) 
                 12. สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่ภาคปกติ   

ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวชิา    วชิาบรรยายหน่วยกิตละ 3,100 บาท วชิาปฏิบติัหน่วยกิตละ 4,200  บาท   
ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  27,805 บาท  ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา (จ่ายคร้ังเดียว)  400 บาท  
ค่าประกนัทรัพยสิ์นเสียหาย  (จ่ายคร้ังเดียว) คืนใหเ้ม่ือส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพนกัศึกษา  5,000 บาท 
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.siit.tu.ac.th 

                  13. วิทยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์   หลกัสูตรภาษาไทย  หน่วยกิตละ 1,500 บาท  (ประมาณ 
ภาคละ 45,000 – 50,000 บาท   หลกัสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 48,000 – 53,000 บาท ) ทั้ งน้ี 
หลกัสูตรปริญญาตรีโครงการพิเศษ อตัราค่าธรรมเนียมจะสูงกวา่โครงการปกติ 
 14. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วทิยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ - ศนูยล์  าปาง เป็นหลกัสูตรภาคพิเศษ หลกัสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ 1,200 บาท ค่าใชจ่้าย   ภาคแรกประมาณ  45,000 บาท 
และภาคสองประมาณ  26,000 บาท รวมค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 3 ปีคร่ึง  ประมาณ 260,000 บาท 
 15. วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณการ ภาคการศึกษาละ 50,000 – 
60,000 บาท) ทั้งน้ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษาในต่างประเทศ 

16.  วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  



  

16.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาติ) ท่ี
ตอ้งช าระแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท แบบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

16.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีางคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ)  ท่ีตอ้ง
ช าระแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท แบบเหมา
จ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

16.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ท่ีตอ้งช าระแบบเหมาจ่าย ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปี 1  ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 นกัศึกษาไทย   ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท นกัศึกษาต่างชาติภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
นกัศึกษาชั้นปี 2 ชั้นปี 5 และชั้นปี 6 ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัการแพทย ์  แผนจีนปักก่ิง ประเทศจีน 
ก าหนด และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปศึกษา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมด 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่        ส านกังานทะเบียนนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 
             งานรับเขา้และทะเบียนประวติันกัศึกษา หน่วยรับเขา้ศึกษาและส่ือสารองคก์ร 

โทรศพัท ์    0-2564-4440-79  ต่อ  1633 – 1638 หรือ 1639,1647,1652 
                                                    www.facebook.com/Admissions.TU  หรือดูรายละเอียดไดท่ี้    www.reg.tu.ac.th 


