ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงการภาษาไทย (ปกติและพิเศษ) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
-----------------------------------ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการ
โควตาพื้ น ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รังสิ ต
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ภู มิ ล าเนาจั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
จั งหวัด สระบุ รี จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา จังหวัดอ่ างทอง จังหวัดสิ งห์ บุ รี จั งหวัดลพบุ รี จั งหวัดนครนายก
จั งหวั ดนครปฐม จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี จั งหวัด ชั ยนาท และจั งหวัด นครสวรรค์ เข้ าศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความ
เหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2. รหัสคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจานวนรับ รวมทั้งสิ้น 85 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้
รหัส
หลักสูตร
จานวนรับ
10050210300501A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5
10050210300601A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
10
10050210300701A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
10
10050210301601A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
10
10050210302101A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
10
10050210303501A หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
10
10050210301001B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์ (โครงการพิเศษ)
10
10050210301601B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
10
10050210302101B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
10
รวม
85

-23. คุณสมบัตทิ วั่ ไปและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร
3.1 ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด
หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
3.3 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรเข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย
4. คุณ สมบัติเฉพาะของโครงการ เป็น นั กเรียนที่มีภูมิล าเนาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิ งห์ บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวั ดนครนายก จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้าย
ที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลาเนาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. เกณฑ์การคัดเลือก
มีผลการสอบวิชา PAT องค์ประกอบวิชาและค่าน้าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
(1) PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 33.33 %
(2) PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 67.67 %
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผูส้ มัครรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ
ถือว่าผูน้ ั้นขาดคุณสมบัตไิ ม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
เป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการเลือกเป็นทีส่ นิ้ สุด
6. คุณสมบัติเฉพาะ
6.1 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6.2 ผู้ ส มัครต้องมีสุ ขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุ ขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่ จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ

-37. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น
7.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ โ ครงการก าหนดไว้ ใ นประกาศ อั น ได้ แ ก่ คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
7.3 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. ข้อกาหนดสาหรับผู้สมัคร
ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission TCAS) ปีการศึกษา 2564 สาหรับผู้สมัคร ของที่ ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com
ผู้ส มัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิ ทธิ์ ผู้ สมัครสามารถเลื อกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์กาหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทาใน
ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดหรือไปสละ
สิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการ
คัดเลือกกลาง
9. การรับสมัคร
เมื่อผู้สมัครลงทะเบี ยนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 64 สาหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ของตนเองที่ ร ะบบได้ ม าจากฐานข้ อ มู ล ของศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ก ารคั ด เลื อ ก
เข้าสถาบันอุดมศึกษาและได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้
ด าเนิ น ก ารเรี ย บ ร้ อ ยต าม ที่ ต้ อ งก ารแล้ ว ให้ ด าเนิ น ก ารต าม ระบ บ รั บ ส มั ค รบุ ค ค ล เข้ าศึ ก ษ าใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
9.1 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th วันที่ 5 - 18
มีนาคม 2564
• เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
• ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
9.2 ชาระเงินผ่านระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตาม
เวลาทาการของธนาคาร วันที่ 5 - 18 มีนาคม 2564
9.3 ผู้สมัครทักท้วงสถานการณ์สมัครในระบบกรณีไม่ถูกต้องโดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 19-22
มีนาคม 2564

-4ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่าง
ละเอียด เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น
การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร
ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยัน
สมัครสอบ” และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร
(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ
หรือก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร
(2) ผู้สมัครนาใบแจ้งการชาระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชาระเงินค่า
สมัครผ่านระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตามวันที่ที่กาหนด โดยชาระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร
หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ smart Bill payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ
(3) ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะ
ออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชาระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระ
เงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการชาระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการชาระเงิน จะถือว่ากา รสมัคร
เสร็จสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงินให้
เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
หมายเหตุ :
(1) กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อมูล การสมัครในระบบถูกยกเลิ กไปแล้ วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูก
ยกเลิ ก ไปแล้ ว มาประมวลผลหรื อ จั ด สถานที่ ส อบให้ แ ต่ อ ย่ างใด ดั งนั้ น ก่ อ นจะน าใบสมั ค รไปช าระเงิน โปรด
ตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว

-5ใน ก รณี ส ถ าน ก ารณ์ ส มั ค รไม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ ส มั ค รส าม ารถ ทั ก ท้ วงแ ล ะยื่ น ค าร้ อ งอ อ น ไล น์ ที่
www.tuadmissions.in.th กรอกรยละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครหรือหลักฐานการชาระเงิน
หรื อสอบถามเพิ่ ม เติม ได้ ที่ 02-564-4440-79 ต่ อ 1935 – 1937 หากพ้ น กาหนดแล้ ว มหาวิท ยาลั ย จะไม่ รับ
พิจารณาคาร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอก
ค าร้ อ งออนไลน์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลั ก ฐานส าเนาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937
*** ตรวจสอบจานวนผู้สมัครของแต่ละสาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ***
10. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าสมัคร
คนละ
200
บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านธนาคาร)
11. การสอบสัมภาษณ์
กาหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

วันที่ดาเนินการ
3 พฤษภาคม 2564
5 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
www.tuadmissions.in.th
รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
www.tuadmissions.in.th
และ student.mytcas.com

12. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
• การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
• การประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา (ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา) วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2564
ที่ www.tuadmissions.in.th
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง
สาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้ส มัครได้กด “ยืนยันสิ ทธิ์ ” เข้าศึกษาในสาขาวิช าหนึ่งไปแล้ ว และต้องการ
เปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบ
การให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการ
ยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้
สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลัง
จากช่วงเวลาที่กาหนดไม่ได้

-613. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศเลขทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา และ
รายละเอี ย ดการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา พร้ อ มปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาใหม่ ให้ ท ราบภายหลั ง
ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสั ย ประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับ เข้าและทะเบี ยนประวัติ
นักศึกษา สานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1602-8
14. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้ในการประเมินระดับ
สมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา รวมทั้ง นาไปจัดทาระบบสาหรับการส่งเสริมการ
สร้างสมรรถนะตามแนวทาง GREATS เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน
ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21
15. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
15.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.
15.2 ต้องเป็ น ผู้ กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหาก
ปรากฎว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
15.3 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
16. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

