Re: Measures taken to help students amidst the COVID-19 pandemic situation
As the new wave of COVID-19 has widely affected the people, the BBA International Program
has acknowledged the situation and taken the following measures to assist students.
1. Providing installment plans for tuition fees
In accordance with the policy of Thammasat Business School, there will be aid provided to
both undergraduate and graduate students, by allowing students to file a petition requesting
to pay tuition fees via an installment plan. For The BBA program’s management to be orderly,
the program has subsequently requested approval from the Thammasat Business School for
all students of BBA to pay tuition fees through an installment plan for the first semester of
the academic year 2021, which will be split into 4 periods. The set dates and amounts are as
follows:
 Installment plans for the tuition fees of students with the ID. No. 61-63
Period
Date of Payment
Tuition Fee Payment for Tuition Fee Payment for
Thai Students
Foreign Students
1
August 4 - 6, 2021
27,575 Baht
29,975 Baht
2
September 3 – 5, 2021
27,575 Baht
29,975 Baht
3
October 3 – 5, 2021
27,575 Baht
29,975 Baht
4
November 3 – 5, 2021
27,575 Baht
29,975 Baht
Total Payment
110,300 Baht
119,900 Baht
 Installment plans for the tuition fees of students with the ID. No. 58-60
Period
Date of Payment
Tuition Fee Payment for Tuition Fee Payment for
Thai Students
Foreign Students
1
August 4 - 6, 2021
20,250 Baht
22,650 Baht
2
September 3 – 5, 2021
20,250 Baht
22,650 Baht
3
October 3 – 5, 2021
20,250 Baht
22,650 Baht
4
November 3 – 5, 2021
20,250 Baht
22,650 Baht
Total Payment
81,000 Baht
90,600 Baht

 Installment plans for the tuition fees of students with the ID. No. 58-60 that have
completed registration for the study period but have not yet to graduate
Period
Date of Payment
Tuition Fee Payment for Tuition Fee Payment for
Thai Students
Foreign Students
1
August 4 - 6, 2021
6,750 Baht
9,150 Baht
2
September 3 – 5, 2021
6,750 Baht
9,150 Baht
3
October 3 – 5, 2021
6,750 Baht
9,150 Baht
4
November 3 – 5, 2021
6,750 Baht
9,150 Baht
Total Payment
27,000 Baht
36,600 Baht
Due to the provision of tuition fee installment plans, the BBA program would like to inform
students that the schedule and guidelines regarding registration for the academic year 2021
will be as follows:
1.1 The Office of the Registrar will reschedule the date of course registration from 5-8 July
2021 to 12 - 15 July 2021.
1.2 From the tuition fee installment plan mentioned prior, all students must pay the first
payment of tuition fees between August 4 – 6, 2021
Note: Students who wish to pay the tuition fee in full amount may
do so. The specified payment option via the TU GREATS App is as
shown in the picture.

1.3

1.4

Students who do not follow the regulations of article 1.1 failure to register through
www.reg.tu.ac.th and 1.2 failure to pay the registration fee through the TU GREATS
App, will result in the assumption that the student has not registered, thus the quota
for electives and free electives will be revoked from the student. The quota will then
be given to students who successfully register in the add-drop period.
Students who fail to register can opt for late registration August 16 – 19, 2021 and pay
the late registration fee between August 20 – 22, 2021.
Note: The fine for late registration will be 45 Baht per day, beginning on August 16,
2021 onwards.

2. Tuition Fee Aid
Discussions in regards to tuition fee aid for students of the BBA program during the first
semester of the academic year 2021 are currently ongoing between Thammasat Business
School and Thammasat University. If there are any developments, the BBA program will
notify all students.

เรื่อง

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรค COVID-19 ซึ่ งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น โครงการฯ ตระหนักถึง
ผลกระทบดังกล่าวจึงมีมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาดังต่อไปนี้
1. การผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามที่คณะฯ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง
ขอผ่ อนผันการชาระค่ าธรรมเนียมได้นั้น โครงการฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการฯ จึงขออนุมัติคณะฯ ในหลักการให้นักศึกษาของโครงการฯ ทุกคนผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาค 1
ปีการศึกษา 2564 จานวน 4 งวด โดยรายละเอียดวันที่และจานวนเงินที่ต้องชาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารหัส 61 – 63
งวดที่
วันที่ชาระเงิน
นศ. สัญชาติไทย
นศ. ต่างชาติ
จานวนเงินที่ต้องชาระ
จานวนเงินที่ต้องชาระ
1
4 - 6 สิงหาคม 2564
27,575 บาท
29,975 บาท
2
3 - 5 กันยายน 2564
27,575 บาท
29,975 บาท
3
3 - 5 ตุลาคม 2564
27,575 บาท
29,975 บาท
4
3 - 5 พฤศจิกายน 2564
27,575 บาท
29,975 บาท
รวมเงินที่ต้องชาระ
110,300 บาท
119,900 บาท
 การผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารหัส 58 - 60
งวดที่
วันที่ชาระเงิน
นศ. สัญชาติไทย
จานวนเงินที่ต้องชาระ
1
4 - 6 สิงหาคม 2564
20,250 บาท
2
3 - 5 กันยายน 2564
20,250 บาท
3
3 - 5 ตุลาคม 2564
20,250 บาท
4
3 - 5 พฤศจิกายน 2564
20,250 บาท
รวมเงินที่ต้องชาระ
81,000 บาท

นศ. ต่างชาติ
จานวนเงินที่ต้องชาระ
22,650 บาท
22,650 บาท
22,650 บาท
22,650 บาท
90,600 บาท

 การผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษารหัส 58 - 60 ที่จดทะเบียนเรียนครบตามระยะเวลา แต่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา
งวดที่
วันที่ชาระเงิน
นศ. สัญชาติไทย
นศ. ต่างชาติ
จานวนเงินที่ต้องชาระ
จานวนเงินที่ต้องชาระ
1
4 - 6 สิงหาคม 2564
6,750 บาท
9,150 บาท
2
3 - 5 กันยายน 2564
6,750 บาท
9,150 บาท
3
3 - 5 ตุลาคม 2564
6,750 บาท
9,150 บาท
4
3 - 5 พฤศจิกายน 2564
6,750 บาท
9,150 บาท
รวมเงินที่ต้องชาระ
27,000 บาท
36,600 บาท
สื บ เนื่ อ งจากการผ่ อ นช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว โครงการฯ จึ ง ขอแจ้ ง ก าหนดการและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การจดทะเบียนศึกษวิชาประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1.1 สานักงานทะเบียนนักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกาหนดจดทะเบียนศึกษาวิชาล่วงหน้าจากเดิมวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม
2564 เป็นวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2564
1.2 จากมาตรการผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้น ให้นักศึกษาทุกคนชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะชาระเงินเต็มจานวนก็สามารถชาระได้
รูปแบบการชาระเงินใน TU GREATS App มีให้เลือกชาระเต็มจานวนได้ ตามภาพ

1.3 นักศึกษาที่ไม่ดาเนินการตามข้อ 1.1 คือไม่จดทะเบียนศึกษาผ่าน www.reg.tu.ac.th และไม่ดาเนินการตามข้อ 1.2
คือไม่ชาระเงินค่าจดทะเบียนล่วงหน้าผ่าน TU GREATS App จะถือว่านักศึกษาไม่ได้จดทะเบียนศึกษา และโครงการฯ
จะนาโควต้าวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีออกจากรายวิชาที่นักศึกษาได้โควต้าในการจดทะเบียน และจะนาโควต้า
ดังกล่าว ไปเพิ่มให้นักศึกษาได้จดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนวิชาแทน
1.4 นักศึกษาที่ไม่ได้จดทะเบียนศึกษา สามารถจดทะเบียนล่าช้าได้ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2564 และชาระเงิน
ค่าจดทะเบียนล่าช้าได้ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 25564
หมายเหตุ ค่าปรับการจดทะเบียนล่าช้าวันละ 45 บาท เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
2. เงินช่วยเหลือค่าธรรเนียมการศึกษา
โครงการฯ เสนอเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาของโครงการฯ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว โครงการฯ จะแจ้งให้นักศึกษา
ทราบโดยทั่วกัน

