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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เรือ่ง  การรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (หลกัสตูรสองสถาบนั) และ 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

ประจ าปกีารศกึษา 2566  

...................................................................... 

 

โดยที่ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  เห็ นสมควรเปิ ดรับสมัค ร บุ คคล เข้ าศึ กษาโครงการปริญ ญ าตรีภ าคพิ เศษ                 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) (หลักสูตรสองสถาบัน) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ตลอดจน

รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

และมหาวิทยาลัยความร่วมมือในต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ ) ศึกษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

 

2. คณุสมบตัขิองผูม้ีสทิธิส์มคัร 

2.1 คณุสมบตัทิัว่ไป 

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย   

ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ    

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 

2.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 

2.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  

มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหน่ึง และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันท่ีสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ           

TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

2)  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ ข้อ 1) ข้างต้น 

คณะฯ จะรับพิจารณาแบบมีเง่ือนไข โดยเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติมตามที่คณะฯ ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ TU-GET (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ       

TU-GET (CBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ TOEFL (PBT) ไม่ต่ ากว่า 400 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 32 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.5 
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3. จ านวนรับทั้งหลักสูตร  

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีจ านวน ดังนี้  

ชื่อหลกัสตูรและสาขาวชิา 

จ านวนรบั 

รอบ Inter 

Portfolio 1 

 

รอบ Inter 

Portfolio 2 

 

รอบ Inter 

Program 

Admission 1 

Satit 

รอบ 1.2 

Portfolio 

TCAS 

รอบ 1.2 

Portfolio 

TCAS  

รอบ 3 

Admission 

(รบัผา่น ทปอ.) 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)  

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

(หลกัสตูรสองสถาบนั) 

60 20 20 5 20 20 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)  

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

      

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ 

การจัดการอุตสาหกรรม 

10 10 4 1 4 1 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจดัการ 

10 10 4 1 4 1 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย ์

10 10 4 1 4 1 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมลู 

10 10 4 1 4 1 

 ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ดังกล่าว อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสตูรและรอการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยั  

หมายเหตุ :  

1. กรณีจ านวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ จะปรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจ านวนท่ีต้องการ  

2. คณะฯ มีการเปิดรับ TCAS รอบ 1.2 Portfolio และโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

รอบ 1.2 Portfolio ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี www.tuadmissions.in.th  

3. TCAS รอบ 3 Admission รับผ่านระบบของ ทปอ. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ student.mytcas.com 

 

4. เงือ่นไขการสมคัร  

4.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธ์ิคนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี ้ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือ

สมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์  

ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    

ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นั บเป็น

การสละสิทธ์ิในระบบกลาง 

4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง

และพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณี ช าระเงิน     

ค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก  

5.1 รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program Admission 1   

เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

5.1.1 ช่องทางที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) และผลคะแนน

ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยแฟ้มสะสมผลงานต้องเป็นผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 

5.1.2 ช่องทางที่ 2 พิจารณาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า          

5 ภาคการศึกษา และผลคะแนนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75  ทั้งนี้ หากผลการเรียน        

ไม่แสดงผลในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.00 การพิจารณาเทียบเคียงเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกในการเทียบ   

ผลการเรียน หรือ 

5.1.3 ช่องทางที่ 3 พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล หรือคะแนนความถนัดทางวิชาชีพ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และผลคะแนน

ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้        

1) ผลคะแนน SAT ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence – Based Reading and Writing         

ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ 

2) ผลคะแนน IB ประกอบด้วย Mathematics (Higher Level) และ Physics (Higher Level) แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า              

5 คะแนน หรือ 

3) ผลคะแนน ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน วิชา Math (Section) และวิชา        

Science (Section) แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน หรือ 

4) ผลคะแนน GCE ‘A’ level ประกอบด้วย Mathematics และ Physics แตล่ะวิชาไม่น้อยกว่า B หรือ 

5) ผลคะแนน GED ประกอบด้วย Mathematical Reasoning และ Science แตล่ะวิชาไม่น้อยกว่า 160 คะแนน หรือ 

6) ผลคะแนน GSAT ประกอบด้วย Math ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Reading and Writing ไม่น้อยกว่า                           

400 คะแนน หรือ 

7) ผลคะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  
 

5.2 เงื่อนไขอื่น ๆ 

5.2.1 ผู้มีสิทธ์ิสอบต้องด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามก าหนดในประกาศนี้  

5.2.2 ในการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับตามเกณฑ์

คะแนนท่ีก าหนด ตามจ านวนนักศึกษาที่รับได้  

5.2.3 ผู้สมัครจากโรงเรียนนานาชาติ 

1) ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากโรงเรียนว่า      

ก าลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมทั้ง           

ผลการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 

2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ ได้รับการรับรอง             

จากกระทรวงศึ กษาธิการ หรือ  จากสถาบั น ในต่ างป ระ เทศจะต้ องยื่ นหลักฐานการส า เร็จการศึ กษา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    

พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
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5.2.4 ผู้สมัครจากสถาบันในต่างประเทศ 

ผู้สมัครที่ศึกษาสถาบันในต่างประเทศท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นใบรับรองจากทางโรงเรียนว่า ก าลังศึกษา Grade 12 หรือ

เทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร นอกจากน้ี ผู้สมัครจะต้องสง่หลักฐานการศึกษาที่ระบุว่า ส าเร็จการศึกษา 

ให้คณะภายในวันแรกของการเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2566 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของคณะ  

5.2.5 การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.2.6 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

6. การรบัสมคัร  

6.1 สมัครในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ตามรายละเอียดและขั้นตอนท่ีก าหนด 

6.2 ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 091-0-11262-2 ช่ือบัญชี โครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ตามวันที่ก าหนด หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระค่าสมัครตามวันที่ก าหนด

จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นโมฆะ  

6.3 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                   

ในเอกสารทุกฉบับ ตามที่ก าหนดข้อ 8 ในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ในระบบรับสมัครออนไลน์ 

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th โทรศัพท์ 02 5643001-9 ต่อ 3256, 3196, 

3027-8 หรือ 08 3618 3410 

 

7. ก าหนดการรับสมัคร  

  ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันท่ี 28 ตลุาคม 2565 

ก าหนดการ Inter Portfolio 1 Inter Portfolio 2 Inter Program Admission 1 

1. เปิดรับสมัคร 

ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

17 ต.ค.-15 พ.ย. 65 13 ก.พ.-3 มี.ค. 66 20 มี.ค.-10 เม.ย. 66 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์

www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

28 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 20 เม.ย. 66 

3. สอบสัมภาษณ ์

สถานท่ี: อาคารอ านวยการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนยร์ังสิต 

2 ธ.ค. 65 24 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 

ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

15 ธ.ค. 65 31 มี.ค. 66 28 เม.ย. 66 

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผา่นระบบกลาง

ของทปอ. ที่ student.mytcas.com 

7-8 ก.พ. 66 4-5 พ.ค. 66 4-5 พ.ค. 66 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  

(ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา)  

ที ่www.tep.engr.tu.ac.th/admission 

17 ก.พ. 66 16 พ.ค. 66 16 พ.ค. 66 
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8. หลกัฐานประกอบการสมคัร 

8.1 รอบ Inter Portfolio 1 รอบ Inter Portfolio 2 และ รอบ Inter Program Admission 1   

8.1.1 Portfolio และ จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) (แนบรวมใน Portfolio) 

8.1.2 รูปถ่ายสี ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า) 

8.1.3 เอกสารระบตุัวตนผู้สมคัร ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน (หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ)  

8.1.4 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1) กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จะต้องส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่า  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรับรองหรือใบเทียบวุฒิตามที่ระบุในเง่ือนไขการสมัคร 

2) กรณีก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องส่งหลักฐานใบรับรองฉบับจริง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันสมัคร 

8.1.5 หนังสือแสดงผลการศึกษาของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Transcript) ผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศต้องส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

8.1.6 ส าเนาหนังสือแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีออกให้โดยสถาบันผู้จัดสอบ 

 * ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงทุกฉบับ มาแสดงต่อคณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ ์

 

9. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา 

  ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ก าหนดให้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” 

เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง

เท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้ง

ของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์                

ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

 

10. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 

 10.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธ์ิขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

 1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

 2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561  

 3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2561             

  หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 10.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด               

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 025644440 -79           

ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 
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11. อตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังต่อไปนี้ 

11.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

11.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

สองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 

                                    ประกาศ ณ วันท่ี            กันยายน พ.ศ. 2565 

                            (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจรญิลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรบัเข้าศึกษา 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

29




