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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์ประจ าปกีารศกึษา 2566 
..................................................................... 

โดยที ่มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ เห ็นสมควรเป ิดร ับสม ัครบ ุคคลเข ้าศ ึกษาในระด ับปร ิญญาตรี  โครงการพิเศษ                      
ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
(2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และการคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยนานาชาตปิรีดี พนมยงค์ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   

2.  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัร 
 2.1 คณุสมบตัทิัว่ไป 

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ หรือก าลังศึกษา
ภาคสุดท้ายของชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่า ทั ้งในและต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564  

หมายเหตุ : ผู ้สมัครที ่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ  
ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้วิทยาลัยพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒกิารศึกษา
เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
2.1.3 ไม่เป็นผู้ผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

 2.2 คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร 
  2.2.1 มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ประเภท และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร (ยกเว้น
ผู้สมัครเข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติไม่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ) ต่อไปนี้ 

(1) IELTS (Academic) ไม่ต ่ากวา่ 6.0 หรอื   
(2) TOEFL (IBT) ไม่ต า่กวา่ 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต า่กว่า 500 คะแนน หรอื   
(3) TU-GET (PBT) ไม่ต า่กวา่ 500 คะแนน หรอื TU-GET (CBT) ไม่ต า่กว่า 61 คะแนน 
(4) SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ 
(5) GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ 
(6) ผลการสอบว ัดความร ู ้ภาษาอังกฤษ ท ี ่จ ัดสอบโดยว ิทยาล ัยนานาชาต ิปร ีด ี  พนมยงค์ ในว ัน จ ันทร์ที่   

10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
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  2.2.2 กรณีผ ู ้สมัครเข้าศ ึกษารอบ Inter Program Admission 1 ที ่ม ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป ็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ 2.2.1 แต่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้  
   (1) IELTS (Academic) ไม่ต ่ากว่า 4.5 หรือ  
  (2) TOEFL (IBT) ไม่ต ่ากว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ  

(3) TU-GET (PBT) ไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต ่ากว่า 32 คะแนน  
  หากผ่านการคัดเลือก จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยจัดให้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนและ      
ต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร 
  2.2.3 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา  
   (1) ผู้สมัครที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัครหากผ่าน           
การคัดเลือก จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนการเรียนที่จัดให้ส าหรับผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 4 (180 คะแนน)  
   (2) ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 4 (180 คะแนน) หากผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยจะจัดสอบวัด   
ระดับภาษาจีน โดยผู้ที ่มีคะแนนตั้งแต่ 65% ขึ้นไป จะเรียนตามแผนการเรียนตามข้อ 2.2.3 (1) ส่วนผู้มีคะแนนสอบวัด       
ระดับภาษาจีนน้อยกว่า 65% จะต้องเรียนตามแผนการเรียนส าหรับผู้ต้องเรียนภาษาจีนระดับเข้มข้น และเรียนปรับพื้นฐาน   
ทางภาษาจีนก่อนเปิดภาค 1/2566 ดังนี้ 
     (ก) มีคะแนนสอบระหวา่ง 0 - 40% ต้องเรียนปรับพืน้ฐานภาษาจนีระดับ 1 และ ระดบั 2 
   (ข) มีคะแนนสอบระหวา่ง 41 - 64% ต้องเรียนปรับพืน้ฐานภาษาจนีระดับ 2 
3. จ านวนแผนรบัทัง้หลกัสตูร  
 แต่ละหลักสูตรมีจ านวนแผนรับนักศึกษา ดังนี ้  

หมายเหตุ : 1. กรณีการรับในรอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program Admission 1 ไม่ครบ
ตามจ านวนแผนรับ จะรับเพิ่มในรอบถัดไป จนครบตามจ านวนแผนรับทั้งหลักสูตร 

                  2. วิทยาลัยมีการเปิดรับในรอบ TCAS 3 Admission ผ่านระบบการรับของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียด 
  ได้ที่ student.mytcas.com 

4.  เงือ่นไขการสมคัร  
4.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ผู ้สมัครสามารถสมัครได้หลาย

สาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่เมื ่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน       
รอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการ    
ผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่           
จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวการสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง  

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร  หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.3 ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
(www.pbic.tu.ac.th) โดยละเอียดก่อนด าเนินการสมัครสอบ  

สาขาวชิา 
รอบ Inter 
Portfolio 1 

รอบ Inter 
Portfolio 2 

รอบ Inter 
Program 

Admission 1 

รอบ Inter Program  
Admission 2 

TCAS 3       
Admission  

รบัผา่น (ทปอ.) 

จนีศกึษา (100 คน) 30 20 25 10 15 

ไทยศกึษา (40 คน) 5 5 15 5 10 
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5. วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑก์ารคดัเลอืก  
5.1 รอบ Inter Portfolio 1 และ รอบ Inter Portfolio 2 

 5.1.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) (upload ในขั้นตอนการสมัครและต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย) 
 5.1.2 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 
 (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวตา่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 
 5.1.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
5.2 รอบ Inter Program Admission 1 

  5.2.1 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 
 (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 

  5.2.2 คะแนนสอบข้อเขียน (สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเร่ืองเก่ียวกับจีนศึกษาและไทยศึกษา) 
   5.2.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์ 

5.3 รอบ Inter Program Admission 2 
 5.3.1 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 
 (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประจ าชาติ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ) 
 5.3.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
5.4  เงือ่นไขอืน่ ๆ  

5.4.1 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามก าหนดการในประกาศนี้ และมาสอบตามวัน เวลา และสถานที่     
ที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

5.4.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด       
ตามจ านวนนักศึกษาที่รับได้ 

5.4.3 ผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที ่ใช ้ย ื ่นในการสมัครจะต้องมีอายุไม ่เก ิน 2 ปี  
นับจากวันสอบจนถึงวันที่สมัคร  

5.4.4 ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษา Grade 12 หรือ
เทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 จะต้องยื่นผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษา        
ให้วิทยาลัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ 

5.4.5 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
5.4.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรบัสมคัร  
6.1 สมัครและส่งเอกสารในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th  
6.2 ค่าสมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท  
6.3 การช าระค่าสมัครสอบ 

  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจ านวน 1,000 บาท ผ่านระบบ Bill Payment (4 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร, 
Internet Banking, Mobile Banking และ ตู้ ATM) โดยผ ู ้สม ัครจะได ้ร ับ เอกสาร Pay- in เพ ื ่อน  าไปช  าระผ ่านระบบ               
Bill Payment หลังจากสมัครในระบบออนไลน์ที่ www.pbic.tu.ac.th แล้ว 

6.4 ผ ู ้สม ัครจะต ้องน าเอกสารหลักฐานการสมัครเข ้าศ ึกษาตามข้อ 2.1 และ ข ้อ 2.2 ฉบ ับจร ิงมาแสดงต ่อว ิทยาลัย 
ในวันสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์  

หากม ีข ้อสงส ัยโปรดสอบถามเพ ิ ่มเต ิมได ้ที่ อ ี เมล admission@pbic.tu.ac.th หร ือ Facebook: PBIC Thammasat หรือ                     
Line ID: @admissionpbictu 

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันจากวิทยาลัย 

mailto:admission@pbic.tu.ac.th
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7. ก าหนดการคดัเลอืก  
 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่ 28 ต.ค. 2565  

ก าหนดการ รอบ Inter 
Portfolio 1 

รอบ Inter 
Portfolio 2 

รอบ Inter Program 
Admission 1 

รอบ Inter 
Program  

Admission 2 

1. รบัสมคัร 
ที ่www.admission.pbic.tu.ac.th 

3 ต.ค. - 30 พ.ย. 65 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 66 1 - 26 มี.ค. 66 1 - 15 พ.ค. 66 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์/
สอบข้อเขียน 
2.1 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์  
(รอบ Inter Portfolio 1, รอบ Inter Portfolio 
2 และรอบ Inter Program  Admission 2  
ที ่www.pbic.tu.ac.th) 
2.2 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบข้อเขยีน  
(รอบ Inter Program Admission 1  
ที ่www.pbic.tu.ac.th) 

 
 

9 ธ.ค. 65 

 
 

10 มี.ค. 66 
 

 
 
 

 
 

3 เม.ย. 66 

 
22 พ.ค. 66 

3. สอบวัดความรู้ภาษาองักฤษทีจ่ดัสอบโดย 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์  
(ตามข้อ 2.2.1 (6)) 

    
10 เม.ย. 66 

(09.00 - 12.00 น.) 
  

4. การสอบขอ้เขยีน/สอบสมัภาษณ์  
4.1 สอบข้อเขียน (เรียงความภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับจีนศึกษา หรือ ไทยศึกษา) 
สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.               
ท่าพระจันทร ์
 
4.2 สอบสมัภาษณ ์
สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
มธ. ท่าพระจันทร์ 

 
 
 
 
 
 

17 ธ.ค. 65 
(09.00 - 12.00 น.) 
 

 
 
 
 
 
 

18 มี.ค. 66 
(09.00 - 12.00 น.) 

  
8 เม.ย. 66  
จีนศึกษา:  

(09.00 - 11.00 น.) 
ไทยศึกษา: 

(13.00 - 15.00 น.) 
9 เม.ย. 66 

(09.00 - 12.00 น.) 
 

 
 
 
 
 
 

27 พ.ค. 66 
(09.00 - 12.00 น.) 
 

5.  ประกาศรายช ื ่อผ ู ้ผ ่านการคัดเล ือก        
เข้าศึกษาที่ www.pbic.tu.ac.th 

29 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 2 มิ.ย. 66 

6. ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาผา่นระบบกลาง ของ 
ทปอ. ที ่student.mytcas.com 

7 - 8 ก.พ. 66 4 - 5 พ.ค. 66 4 - 5 พ.ค. 66 13 - 14 มิ.ย. 66 
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รายละเอยีด รอบ Inter 
Portfolio 1 

รอบ Inter 
Portfolio 2 

รอบ Inter Program  
Admission 1 

รอบ Inter 
Program  

Admission 2 

7.  ช  าระค ่าธรรมเน ียมพ ิ เศษของภาค
การศึกษา 1/2566 จ านวน 15,000 บาท 
และค่าธรรมเนียมหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ 10,000 บาท 
รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ 25,000 บาท 
ผ่านระบบ Bill Payment (4 ช่องทาง ไดแ้ก่
เคาน ์ เตอร ์ ธนาคาร Internet Banking 
Mobile Banking และ ต ู ้  ATM) ท ั ้งนี้จะ    
ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ 

22 - 23 ก.พ. 66 17 - 18 พ.ค. 66 17 - 18 พ.ค. 66 22 - 23 มิ.ย. 66 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ที่ www.pbic.tu.ac.th 

27 ก.พ. 66 30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 28 มิ.ย. 66 
 

8.  หลกัฐานประกอบการสมคัร ผูส้มคัรลงชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั และน าตน้ฉบบัมาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
 

หลกัฐาน/เอกสาร จ านวน 

 8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนา Passport    1 ชุด 
8.2 ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น ส าเนา   
วุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองตามที่ระบุในเงื่อนไขการสมัคร 

1 ชุด 

 8.3 ส าเนาใบระเบยีนแสดงผลการเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)  1 ชุด 

 8.4 ส าเนาใบแสดงผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.2 1 ชุด 
 8.5 รูปถ่ายหนา้ตรง ไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  1 รูป 

9. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา 
  ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด         
“ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 
2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้ง
ของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการ    
เข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 
10.  ขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว ่าด้วยการศึกษา              

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
(3) การข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นน ักศ ึกษา ต ้องเป ็นไปตามข้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ว ่าด ้วยการศ ึกษา                     

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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10.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียน        

เป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79  ตอ่ 1603-1609 เเละ 1626 

11. อตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังต่อไปนี้

11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 
11.2 ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 
11.3 ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 

ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

19


