มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ดังนี้

คณะ/สถาบัน
คณะ/สถาบัน

ค่ าใช้ จ่าย
แบบเหมาจ่ ายต่ อภาค
(บาท)
18,200
21,100
16,800
16,500
21,200
15,800
17,000
22,100
16,500
52,000
18,000

ค่ าใช้ จ่าย
แบบเหมาจ่ ายต่ อภาค
วิศวกรรมศาสตร์
(บาท)
แพทยศาสตร์
นิติศาสตร์
13,800
แพทย์ศาสตร์(แผนไทย)
นิติศาสตร์(ลาปาง)
18,800
สหเวชศาสตร์
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
14,200
ทันตแพทยศาสตร์
รัฐศาสตร์
13,000
พยาบาลศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
14,200
ศิลปกรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13,800
ศิลปกรรมศาสตร์(ลาปาง)
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ลาปาง)
18,800
สาธารณสุขศาสตร์
ศิลปศาสตร์
15,300
เภสัชศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
14,800
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลาปาง)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
13,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17,300
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลาปาง)
22,300
สาหรั บนักศึ กษาที่ไม่ มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่ าด้ วยสั ญชาติ
ต้ องชาระค่ าบารุงมหาวิทยาลัยเพิม่ เติมจากอัตราเหมาจ่ าย
ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 9,550 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคละ 4,775 บาท
หมายเหตุ 1. ในภาคการศึกษาปกติ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และคณะสายสังคมศาสตร์ จดทะเบียนสู งสุ ดไม่เกิน 22 หน่วย
กิตคณะสายวิทยาศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต
2. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณ ภาคละ 50,000 – 60,000 บาท)
เฉพาะหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ประมาณภาคละ 110,000 –
120,000 บาท)
3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร อัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าภาคปกติ
ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 3,060 บาท วิชาปฏิบตั ิหน่วยกิตละ 4,080 บาท
ค่าบารุ งการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,805 บาท ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (จ่ายครั้งเดียว) 400 บาท
ค่าประกันทรัพย์สินเสี ยหาย (จ่ายครั้งเดียว) คืนให้เมื่อสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นสภาพนักศึกษา 5,000 บาท
รายละเอี ยดค่ า ธรรมเนี ยมการศึ กษา และโครงการทุ น การศึ กษา ดู รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มที่
http://www.siit.tu.ac.th

4. โครงการปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตรา
ค่าธรรมเนียม
สูงกว่าโครงการปกติ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) โครงการหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนี ยมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สูงกว่าภาคปกติ
ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา หน่วยกิตละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในความร่ วมมือ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยในความร่ วมมือกาหนด
6. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นโครงการพิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าโครงการปกติ
หลักสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 45,000 – 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ปริ ญญาตรี 3.5 ปี จานวน 325,360 บาท และปริ ญญาตรี -โทต่อเนื่อง 5 ปี จานวน 510,280 บาท)
หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 48,000 – 53,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 4 ปี จานวน 448,120 บาท)
7. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ศูนย์ลาปาง
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็ นหลักสูตรภาคพิเศษ ค่าใช้จ่ายประมาณ ภาคแรก 45,000 บาท และภาคสอง
26,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี ครึ่ ง (แบ่งเป็ น 7 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณ
260,000 บาท)
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่

สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ฝ่ ายรับเข้าศึกษา โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1634 - 1639
https://www.facebook.com/Admissions.TU
หรื อดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th

