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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรือ่ง การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี 

โควตาพืน้ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  

โครงการพเิศษ หลกัสตูรภาษาไทย ประจ าปกีารศกึษา 2566 

รอบที ่2 โควตา (Quota)  

……………………………………………………………………… 

ตามที ่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการ  
โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาและก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขต
พื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี  จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดชัยนาท และ   
จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้  

1. สถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน

 คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการก าหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม

โดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

2. รหสัคณะ/หลกัสตูรที่เปดิรบัสมคัร และจ านวนรบั รวมทัง้สิน้ 15 คน แยกตามหลกัสตูร ดงันี้

รหสั หลักสตูร จ านวนรบั 

10050210301001B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์ (โครงการพิเศษ) 5 

10050210301601B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 5 

10050210302101B หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 5 

3. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ
ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาและก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
ในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิล าเนาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. เกณฑ์การคัดเลือก
มีผลการสอบวิชา TGAT/TPAT องค์ประกอบวชิาและค่าน า้หนักแตล่ะวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดงันี ้
4.1 คะแนน TGAT รหัส 90 วชิาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT 1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 20 % 

4.2 คะแนน TGAT รหัส 90 วชิาความถนัดทั่วไป เฉพาะ TGAT 2 รหัส 92 วิชาการคิดอยา่งมีเหตุผล    ค่าน ้าหนัก 20 %  

4.3 คะแนน TPAT3 รหัส 30 วชิาความถนัดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์                    ค่าน ้าหนัก 60 % 

หากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรต์รวจพบวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัไิมต่รงตามประกาศรบัสมคัรฯ 

ถอืวา่ผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัไิมม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก ใหค้ณะกรรมการด าเนนิงานคดัเลอืก/คณะมหาวทิยาลยั 

เปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าดผลการตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลอืกเปน็ทีส่ิน้สดุ 



2 

5. คณุสมบตัเิฉพาะ

 5.1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

 เป็นผู้เทียบวฒุิความรูต้่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

            5.2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต ่า ตลอดหลักสูตร    ไม่ก าหนด 

            5.3. คะแนน GPAX ขั้นต ่า (5 ภาคการศึกษา)    ไม่ก าหนด 

 5.4. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการประกอบอาชีพ 

6. เงื่อนไขการสมคัร

6.1  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 รอบ และ 1 โครงการ เท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศ

จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการ ต่อไปดังนี้    

• โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

• โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้

• โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)

• โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

• โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

• โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

• โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง

• โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาตรี

6.2  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียง 1 สาขาวชิา  เทา่นัน้  

6.3  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดไว้ในประกาศ อันได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ

ของโครงการ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะ   

6.4  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู ้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู ้นั ้นขาดคุณสมบัติไม่มี  

สิทธิ์เข้าศึกษา 

7. ข้อก าหนดส าหรบัผูส้มคัร

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่

ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central 

Admission TCAS)  ปีการศึกษา 2566  ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์

ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของประกาศที ่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ ่งการยืนยันสิทธิ ์และสละสิทธิ ์จะต้องท าในระบบ 

การคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้ง

ไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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8. การรบัสมคัร

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานตาม คู่มือระบบ TCAS 66 ส าหรับผู้สมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบข้อมูล

พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบได้มาจากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาและ  

ได้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการ

แล้ว ให้ด าเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

การสมัคร  

วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th   

- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2566     เวลา 09.00  น. 

- ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 16 มีนาคม 2566    เวลา 23.59  น. 

ว ันท ี ่  1 – 17 ม ีนาคม 2566  ช  าระเง ินผ ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกร ุงเทพ จ  าก ัด (มหาชน) 

ตามเวลาท าการของธนาคาร 

วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง) โดยยื่นค าร้อง

ออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th    

     *** ตรวจสอบจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th *** 

ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาข้อมลูผูส้มคัร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี ้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

ขัน้ตอนที ่2 การลงทะเบยีน 

ผู ้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น  

การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขา้ใชร้ะบบรบัสมคัร 

ผ ู ้สม ัคร Login เข ้าใช ้ระบบ เล ือกสมัครโครงการ คณะ/หล ักส ูตรท ี ่ต ้องการสมัคร จากน ั ้นเล ือก 

“ยืนยันสมัครสอบ” และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 

ขัน้ตอนที ่4 การตรวจสอบขอ้มลูทีส่มคัร 

(1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู ้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเ ป็นส าคัญ หรือ

ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

(2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร

ผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่

ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด 

มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
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(3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออก

หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู ้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อช าระเงิน  

ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงินจะถือว่าการสมัครเสร็จ

สิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อย

และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

หมายเหต ุ: 

1) กรณีมีการน าใบสมัครที ่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั ้งสิ้น

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิก 

ไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร 

ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  

2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงิน ค่าสมัครแล้ว

1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นค าร้องออนไลน์ได้ที่ 

www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการช าระเงิน ระหว่าง            

วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566  หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาค าร้องใด ๆ ทั้งสิ ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์  

3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกค าร้องออนไลน์

ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์ 

9. อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผา่นธนาคาร) 

10. การสอบสมัภาษณ์

ก าหนดการ วนัทีด่ าเนนิการ รายละเอยีด 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 27 เมษายน 2566 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ ์ 29 เมษายน 2566 รายละเอียดการสอบสัมภาษณจ์ะแจ้งให้

ทราบในภายหลัง 

ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 4 พฤษภาคม 2566 www.tuadmissions.in.th  

และ student.mytcas.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250  

เว็บไซต์ http://tupine.engr.tu.ac.th อีเมล: tupine@engr.tu.ac.th  

Facebook: https://www.facebook.com/ThammasatPINE   

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงนิ  

ในกรณทีีช่ าระเงนิซ า้หรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมค่นืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีดทัง้สิน้ 



5 

11. การยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา

- ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา ผา่นระบบกลางของ ทปอ. วนัที ่4 – 5 พฤษภาคม 2566 ที ่student.mytcas.com

- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา (ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา) วนัที ่16 พฤษภาคม 2566 ที ่www.tuadmissions.in.th

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน

ระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 

ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่กด 

“ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ 

ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 

12. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา

12.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

(2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

(3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561         

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

12.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

       ผู ้ที ่ยืนยันสิทธิ ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึ กษา ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบและประกาศ ดังต่อไปนี้ 

13.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 

13.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้น  

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 

13.3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นระดับปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 

13.4 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565 

  ประกาศ  ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรบัเข้าศึกษา 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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