
-1- 

�

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี 

โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต  

โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศกึษา 2565 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  

------------------------------------ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมติเห็นชอบใหมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโครงการโควตาพื้นท่ี

คณะวิศวกรรมศาสตร หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  เขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

12 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค เขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังตอไปนี ้

   

1. สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผานโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทั้งน้ี  

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธ์ิในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภา

มหาวิทยาลัย (ถามี) 

 

2. รหัสคณะ/หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร และจํานวนรับ รวมทั้งส้ิน 30 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้ 

รหัส หลักสูตร จํานวนรับ 

10050210301001B หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมซอฟแวร (โครงการพิเศษ)        10 

10050210301601B หลักสูตร วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)        10 

10050210302101B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง (โครงการพิเศษ)        10 

 

3. คณุสมบัติท่ัวไป 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี   

 3.1 ตองเปนผูกําลงัศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 3.2 ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เวนแต การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา 

 3.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

 3.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศลีธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเส่ือมเสียอยางรายแรง 

 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองห ามดังกลาวแลว ผูซึ่ งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ตองมี

คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรเขาศึกษา และตามประกาศมหาวทิยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย 
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4. คุณสมบัตเิฉพาะของโครงการ   

ผูสมัครเปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาสายสามญัของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค และมีที่อยูตามทะเบียนบานใน

จังหวัดที่ระบุไว หากยายท่ีอยูอาศัย ตองเขามาอาศัยในเขตภูมิลําเนาที่กลาวมาขางตน ไมนอยกวา 3 ป 

 

5. เกณฑการคัดเลือก 

มีผลการสอบวิชา GAT/PAT องคประกอบวิชาและคานํ้าหนักแตละวิชาที่ใชในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี ้

(1)� GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  คาน้ําหนัก 30 % 

(2)� PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร      คาน้ําหนัก 35 % 

(3)� PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร    คาน้ําหนัก 35 % 

 

 

 

 

 
 

6. คุณสมบัตเิฉพาะคณะ  

6.1 เนนกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 

หนวยกิต 

6.2 ผูสมัครตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมมีความพิการที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ

การประกอบอาชีพ 

 

7. เง่ือนไขการสมัคร 

 7.1  ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครไดเพียง 1 รอบ และ 1 โครงการ เทานั้น กลาวคือ ผูที่สมัครโครงการตามประกาศจะตอง 

ไมเปนผูท่ีสมัครในโครงการ ตอไปดังน้ี    

 • โครงการธรรมศาสตรชางเผือก 

 • โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

 • โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนดานวิชาการ (สอวน. และสสวท.) 

 • โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬา 

 • โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา 

 • โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท  

 • โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัตไิมตรงตามประกาศรับสมัครฯ 

ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

เปนผูวินิจฉยัช้ีขาด 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการเลือกเปนท่ีสิ้นสุด 
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 7.2  ผูสมัครมีสิทธิ์สมัคร ไดเพียง 1 สาขาวิชา  เทาน้ัน   

 7.3  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามที่โครงการกําหนดไวในประกาศ อันไดแก คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของ

โครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   

 7.4  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

 

8. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร 

 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละสาขาวิชาที่ตองการสมัครอยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี

กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคดัเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central 

Admiss ion TCAS)  ปการศึกษา 2565  สําหรับผูสมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห งประ เทศไทย (ทปอ.)   

ที่ www.mytcas.com 

 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์  ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑ

กําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซ่ึงการยืนยันสิทธ์ิและสละสิทธิ์จะตองทําในระบบการคัดเลือกกลางตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาท่ีกําหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา 

หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 

 

9. การรับสมัคร 

 เมื่อผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS 65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน 

ของตนเองท่ีระบบไดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการคดัเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาและไดตรวจสอบสถานะ

ของตนเองท่ีไดดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่ตองการแลว ใหดําเนินการตามระบบ

รับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี ้

 การสมัคร  

วันท่ี 12 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565 รบัสมัครผานระบบออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th   

- เปดระบบรบัสมัคร วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565     เวลา 09.00  น. 

- ปดระบบรับสมัคร  วันท่ี 31 มีนาคม 2565    เวลา 23.59  น. 

วันที่  12 กุมภาพันธ - 1 เมษายน 2565  ชําระเงินผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  ตามเวลาทําการของธนาคาร  

วันท่ี 13 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2565  ทักทวงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง) โดยย่ืนคํารอง

ออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th    

     *** ตรวจสอบจํานวนผูสมัครของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ไดท่ี www.tuadmissions.in.th *** 
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ขั้นตอนการรับสมัคร 

ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาขอมูลผูสมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ น้ี (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง อยางละเอียด

เพื่อประโยชนของตนเอง) 

ขั้นตอนท่ี 2 การลงทะเบียน 

ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปนการรับสมัคร

เปนเพียงข้ันตอนสวนหนึ่งเพ่ือเขาสมัคร เทานั้น) 

ขั้นตอนท่ี 3 การเขาใชระบบรับสมัคร 

ผูสมัคร Login เขาใชระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ตองการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” 

และ/หรืออัปโหลดไฟลเอกสารการสมัคร 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบขอมูลท่ีสมัคร 

(1) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตองขอใหผูสมัครดําเนินการ

แกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ หรือกอนนําไปชําระเงิน

คาสมัคร 

(2) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตไปยื่นชําระเงินคาสมัครผาน

ระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กําหนด  

โดยชําระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พรอมคาธรรมเนียมธนาคาร หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการ

ชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กําหนด จะถือ

วาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ต เปนโมฆะ 

(3) ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผูสมัคร บันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะออก

หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินคาสมัคร

เรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จการชําระเงินถูกตองตามใบแจงการชําระเงินจะถือวาการสมัครเสร็จส้ินสมบูรณ (โปรด

ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินใหเรียบรอยและเก็บไวเปนหลักฐาน 

เพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  

หมายเหตุ : 

1) กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะขอมูลการ

สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก ไปแลวมาประมวลผลหรือ

จัดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอยวาเปนฉบับท่ีถูกตอง

และไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว  

2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงิน คาสมัครแลว 

1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและยื่นคํารองออนไลนไดท่ี 

www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน ระหวางวันท่ี 

13 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งส้ิน สอบถามเพ่ิมเติมได

ที่ 02-564-4441-79 ตอ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร  

 

 



-5- 

�

 3) ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตัว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ใหกรอกคํารอง

ออนไลนผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถาม

เพิ่มเติมไดท่ี 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร 

 

10. อัตราคาธรรมเนียม 

 คาสมัคร คนละ 200 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร) 
 

11. การสอบสัมภาษณ 

กําหนดการ วันทีด่ําเนินการ รายละเอียด 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 27 เมษายน 2565 www.tuadmissions.in.th 

สอบสัมภาษณ 29 เมษายน 2565 รายละเอียดการสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบในภายหลัง 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 4 พฤษภาคม 2565 www.tuadmissions.in.th  

และ student.mytcas.com 
 

12. การยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั ้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS 

ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผูสมัครสามารถทํา

การเปล่ียนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทานั้น จนถึงเวลาปดระบบการใหยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจํานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง) 

โดยระบบจะนับเปนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่กําหนด 

จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธ์ิในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก  

ซึ่งจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษา ภายหลังจากชวงเวลาท่ีกําหนดไมได 

 

13. การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 

13.1 เง่ือนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 

       (1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

(2) ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งน้ี เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 

 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครกอนการชําระเงิน  

ในกรณีท่ีชําระเงินซํ้าหรือนาํใบท่ียกเลิกการสมัครไปชาํระเงิน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครใหไมวากรณีใดทั้งส้ิน 
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13.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

       ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัย

ประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท 

025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626 
 

14. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพ้ืนฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

14.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพ่ือนําไปใชในการ

ประเมินระดับสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งน้ี หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เก่ียวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)  

14.2 ผูมีสทิธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ GCE 

A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือไดรับการยกเวน

การเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชาดานทักษะการ

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี  

ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu) 

14.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบท่ีสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงคจะ

สอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 
 

15. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังตอไปน้ี 

15.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

พ.ศ. 2553 

15.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรช้ันระดับ

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2559 

15.3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรช้ันระดับ

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. 2557 

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่     5    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

   

 

                                (รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 

                                                                     รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

                                                                      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี




