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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี
โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2565
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
-----------------------------------ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีม ติเห็นชอบใหมี การรับสมัครคั ดเลือกบุคคลเขาศึกษาโครงการโควตาพื้น ที่
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ยรั ง สิ ต เขาศึ ก ษาตอใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาและกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่
12 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค เขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังตอไปนี้
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
คณะ/สาขาวิ ช าที่ รั บสมั ครผานโครงการนี้ จัด การเรีย นการสอนที่ ม หาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศู น ยรังสิต ทั้ งนี้
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ในการกําหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย (ถามี)
2. รหัสคณะ/หลักสูตรที่เปดรับสมัคร และจํานวนรับ รวมทั้งสิ้น 30 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้
รหัส
หลักสูตร
10050210301001B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟแวร (โครงการพิเศษ)
10050210301601B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
10050210302101B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ
10
10
10

3. คุณสมบัติทั่วไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
3.1 ตองเปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.2 ไมเปนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น (เวนแต การศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ยเปด หรื อ
การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา
3.3 ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา
3.4 ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง
นอกจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะตองหามดั ง กลาวแลว ผู ซึ่ ง จะเขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาใด ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรเขาศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย
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4. คุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงการ
ผูสมัครเปนนักเรียนที่มีภมู ิลําเนาและกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค และมีที่อยูตามทะเบียนบานใน
จังหวัดที่ระบุไว หากยายที่อยูอาศัย ตองเขามาอาศัยในเขตภูมิลําเนาที่กลาวมาขางตน ไมนอยกวา 3 ป
5. เกณฑการคัดเลือก
มีผลการสอบวิชา GAT/PAT องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักแตละวิชาที่ใชในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
คาน้ําหนัก 30 %
(1) GAT 2 วิชา ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
(2) PAT 1 วิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร
คาน้ําหนัก 35 %
คาน้ําหนัก 35 %
(3) PAT 3 วิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัตไิ มตรงตามประกาศรับสมัครฯ
ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการเลือกเปนที่สิ้นสุด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะคณะ
6.1 เนนกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12
หนวยกิต
6.2 ผูสมัครตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมมีความพิการที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ
7. เงื่อนไขการสมัคร
7.1 ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครไดเพียง 1 รอบ และ 1 โครงการ เทานั้น กลาวคือ ผูที่สมัครโครงการตามประกาศจะตอง
ไมเปนผูที่สมัครในโครงการ ตอไปดังนี้
• โครงการธรรมศาสตรชางเผือก
• โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต
• โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนดานวิชาการ (สอวน. และสสวท.)
• โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬา
• โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
• โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
• โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
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7.2 ผูสมัครมีสิทธิ์สมัคร ไดเพียง 1 สาขาวิชา เทานั้น
7.3 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามที่โครงการกําหนดไวในประกาศ อันไดแก คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของ
โครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ
7.4 ผูสมั ครจะตองตรวจสอบและรั บ รองตนเองวามี คุณสมบั ติตรงตามประกาศการรับสมั คร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขา
ศึกษา
8. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร
กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละสาขาวิชาที่ตองการสมัครอยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central
Admission TCAS) ปการศึ ก ษา 2565 สํา หรั บ ผู สมั ค ร ของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ www.mytcas.com
ผูสมัค รทุก คนมี สิท ธิ์เขาศึก ษา คนละ 1 สิ ทธิ์ ผู สมั ครสามารถเลื อกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตามหลั กเกณฑ
กําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ประกาศที่ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ หงประเทศไทย ซึ่ งการยืน ยั น สิ ท ธิ์แ ละสละสิ ท ธิ์จ ะตองทํ าในระบบการคัด เลื อ กกลางตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา
หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง
9. การรับสมัคร
เมื่อผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS 65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน
ของตนเองที่ระบบไดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาและไดตรวจสอบสถานะ
ของตนเองที่ไดดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่ตองการแลว ใหดําเนินการตามระบบ
รับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
การสมัคร
วันที่ 12 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th
- เปดระบบรับสมัคร วันที่ 12 กุมภาพันธ 2565
เวลา 09.00 น.
- ปดระบบรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 23.59 น.
วันที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ - 1 เมษายน 2565 ชํ าระเงิน ผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากั ด
(มหาชน) ตามเวลาทําการของธนาคาร
วันที่ 13 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2565 ทักทวงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง) โดยยื่นคํารอง
ออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th
*** ตรวจสอบจํานวนผูสมัครของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ไดที่ www.tuadmissions.in.th ***

-4ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง อยางละเอียด
เพื่อประโยชนของตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปนการรับสมัคร
เปนเพียงขั้นตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น)
ขั้นตอนที่ 3 การเขาใชระบบรับสมัคร
ผูสมัคร Login เขาใชระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ตองการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ”
และ/หรืออัปโหลดไฟลเอกสารการสมัคร
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร
(1) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตองขอใหผูสมัครดําเนินการ
แกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ 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) ธนาคารรั บชํ าระเงิน คาสมั คร และบันทึ ก ขอมู ลการชําระเงินของผูสมั คร บันทึ กขอมูล เรียบรอยแลวจะออก
หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินคาสมัคร
เรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จ การชําระเงิน ถูกตองตามใบแจงการชําระเงินจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรด
ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินใหเรียบรอยและเก็บไวเปนหลักฐาน
เพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
หมายเหตุ :
1) กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะขอมูลการ
สมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก ไปแลวมาประมวลผลหรือ
จัดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอยวาเปนฉบับที่ถูกตอง
และไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว
2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงิน คาสมัครแลว
1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและยื่นคํารองออนไลนไดที่
www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน ระหวางวันที่
13 กุมภาพันธ - 3 เมษายน 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได
ที่ 02-564-4441-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร

-53) ผู สมั ครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตั ว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดื อนปเกิด ใหกรอกคํ ารอง
ออนไลนผานอิ นเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสอบถาม
เพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร
โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครกอนการชําระเงิน
ในกรณีที่ชําระเงินซ้ําหรือนําใบที่ยกเลิกการสมัครไปชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น
10. อัตราคาธรรมเนียม
คาสมัคร คนละ 200 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร)
11. การสอบสัมภาษณ
กําหนดการ
วันทีด่ ําเนินการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 27 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ
29 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
4 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
www.tuadmissions.in.th
รายละเอียดการสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบในภายหลัง
www.tuadmissions.in.th
และ student.mytcas.com

12. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ขั้น ตอนการยืน ยั น สิท ธิ์ เ ขาศึ ก ษาใหเปนไปตามการบริห ารจัด การและขั ้น ตอนของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดีแ หง
ประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS
ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผูสมัครสามารถทํา
การเปลี่ยนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทานั้น จนถึงเวลาปดระบบการใหยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจํานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง)
โดยระบบจะนับเปนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่กําหนด
จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก
ซึ่งจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษา ภายหลังจากชวงเวลาที่กําหนดไมได
13. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
13.1 เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

-613.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด
การขึ้นทะเบียนเปนนั กศึก ษา พรอมปฏิทิ นกิ จกรรมนั กศึกษาใหม ใหทราบภายหลั ง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสั ย
ประการใด สามารถติ ดตอสอบถามไดที่ งานรั บ เขาและทะเบี ยนประวัตินั ก ศึก ษา สํ านัก งานทะเบี ย นนั ก ศึ กษา โทรศัพ ท
025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626
14. ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
14.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชในการ
ประเมินระดั บสมรรถนะและทั กษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนั กศึกษา ทั้ งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
14.2 ผูมีสทิ ธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ GCE
A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือไดรับการยกเวน
การเรียนวิชาพื้ นฐานภาษาอั งกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชาดานทักษะการ
สื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ และดานการคิ ด อาน เขี ย น อยางมี วิ จ ารญาณ สําหรั บ นั ก ศึ ก ษาเขาใหมระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)
14.3 ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงคจะ
สอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
15. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังตอไปนี้
15.1 ระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตรวาดวยอั ต ราคาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี โครงการพิ เศษ
พ.ศ. 2553
15.2 ประกาศมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง อั ตราคาธรรมเนียมการศึ กษาสํ าหรับ นัก ศึ กษาหลั กสูต รชั้ นระดั บ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2559
15.3 ประกาศมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร เรื่ อง อั ตราคาธรรมเนีย มการศึกษาสําหรับนั กศึก ษาหลั กสูตรชั้ นระดั บ
ปริญญาตรี โครงการพิ เศษ หลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมซอฟตแวร มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

