
                                                                                           

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา  ระดับบัณฑติศึกษา   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
  ประจ าปีการศึกษา 2557 
..................................... 

 
 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2557  จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
2. คณะที่รับสมัคร และ จ านวนการรับเข้าศึกษา 

 

ระดับปรญิญา รหัส
สาขา 

 คณะ/สาขา ระบบการศึกษา จ านวนรับ 

ระดับปริญญาเอก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 0931 - สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

 0932 - สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

 0933 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

 0934 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาคกลางวนั (ทวิภาค) 5 

 0935 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคกลางวนั (ทวิภาค) 5 

  
1131 

คณะแพทยศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 

 
10 

 1132 - สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 

ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 2 

 1133 - สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 4 

 1134 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 5 

  
1231 

คณะสหเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 

 
4 
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ระดับปรญิญา รหัส

สาขา 
 คณะ/สาขา ระบบการศึกษา จ านวนรับ 

ระดับปริญญาโท  
0901 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์                                                                                                                                                                                                        

 
ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 

 
10 

0902 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

 0903 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

 0904 - สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ภาคค่ า(ทวิภาค) 10 

 0905 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 15 

 0906 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคกลางวนั (ทวิภาค) 10 

 0907 - สาขาวิชาเคมี ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

 0908 - สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

 0909 - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 15 

 0910 - สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์     ภาคกลางวนั(ทวิภาค) แผน ก แบบ ก 1 

5 
แผน ก แบบ ก 2 

10 

 
1101 

คณะแพทยศาสตร์ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 

 
10 

 1103 - สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 4 
 

 
1104 - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคกลางวัน(ทวิภาค) 12 

 
1201 

คณะสหเวชศาสตร์ 

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 
ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 

 
10 

 1202 - สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 4 

  
1401 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
- สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

 
ภาคพิเศษ(ทวิภาค) 

 
20 

1402 - สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 20 

1403 - สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

รวม 255 

 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 3.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
 3.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง    
 3.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้  หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 3.4  ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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  (1) หากผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นมหาบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ  เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 (2) หากผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีดุษฏีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ศึกษาต่อ หรือส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 (คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาแต่ละคณะ/สาขา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 3.5  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให้ 

  4. เงื่อนไขการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงหากตรวจสอบในภายหลังพบว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า  ผู้นั้น  ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิเข้าศึกษา  กรณีที่เสียค่าสมัคร
แล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
  4.2 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้ว  ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  น าหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา(แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองทางการศึกษามามอบให้คณะที่สมัครเข้าศึกษา ในวันสอบ
สัมภาษณ์  ถ้าผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมามอบตามก าหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 4.3 หลักสูตรที่ก าหนดวันสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้หลายสาขา  โดยแยกการสมัครและแยกการช าระ
เงินค่าสมัคร 

 5. การรับสมัคร  
รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.  

 ปิดระบบรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557เวลา  24.00 น.   
การช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) 

 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันจันทร์ที ่3 มีนาคม 2557 

 รับช าระเงินตามเวลาท าการของธนาคาร 
 

ขั้นตอนการรับสมัคร    
5.1  ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/์อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง อย่างละเอียด

เพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
 5.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่  www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด 
(โปรดบนัทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลตา่ง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
   5.3  ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และ
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง 
ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง   มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็น
ส าคัญ  
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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5.4  ผู้สมัครน าใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นช าระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller  
Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัคร ตาม
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัคร 
ผ่านระบบ Teller Payment   ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครใน
ระบบ รับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  เป็นโมฆะ 

5.5  ธนาคารรับช าระเงินคา่สมคัร และบันทึกข้อมูลการช าระเงนิของผู้สมัคร  บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออก
หลักฐานการช าระเงินคา่สมัคร  พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เปน็หลักฐานการสมัคร  เมื่อช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อย
แล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิน้สมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินคา่สมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครให้
เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)   
 5.6 การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลงัจากทีไ่ด้มกีารช าระเงินคา่สมัครแล้ว ผู้สมคัรจะต้องด าเนินการยกเลิก
การสมัครเดิม ผ่านระบบรับสมคัรออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต  และให้ด าเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมช าระเงินคา่สมัคร
ใหม่  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูลคร้ังสุดทา้ย ที่
ได้มีการช าระเงินเป็นส าคัญ  
* กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการสมัครใน
ระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่
สอบให้แต่อย่างใด  ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบรอ้ย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูก
ท ารายการยกเลิกไปแล้ว  
 5.7 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผูส้มัครและสถานะการช าระเงนิค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินคา่สมัครแล้ว 3 วันท าการ   (ไม่
นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที ่
www.reg.tu.ac.th  และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธสิอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผูม้ีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวนัที่ทีก่ าหนด  
มหาวิทยาลยัมีการประกาศจ านวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1 วันท าการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวนัแรกไดท้ี ่
www.reg.tu.ac.th. 
 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
6.1 ค่าสมัครสอบสาขาวิชาละ   350  บาท 
6.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร        10  บาท 

 
7.  การทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET (Thammasat  University – Graduate English Test)   

 7.1 ผู้ที่สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขการสมัครเข้า
รับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา  โดยส่งให้คณะภายใน 7 วัน นับแต่วันสอบข้อเขียน  หรือน าไปมอบให้
กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 

7.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป TU-GET   
(Thammasat University – Graduate English Test)  จัดโดยสถาบันภาษา   
สอบถามรายละเอียดได้ที ่ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106 โทรสาร 0-2623-5138  Email tugetlitu@gmail.com 

     
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
mailto:tugetlitu@gmail.com
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   8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ และ แผนผังที่นั่งสอบ  วันจันทร์ที่  17 มีนาคม 2557 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์  และแผนผังที่นั่งสอบที่ www.reg.tu.ac.th 
เอกสารที่ต้องน าไปในวนัสอบขอ้เขียน / การสอบสัมภาษณ์  

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มรีูปถ่าย ลายมือชื่อ และมี 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทา่นัน้ โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยงัไม่หมดอายุ  
  2.  เอกสาร หรือ วัสดุ อื่น ๆ ตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนดไว้ (ถ้ามี)  
 
 
  
 ค าเตือน 
 

 

 กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถา่ย 
      ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบชุัดเจนเท่านัน้ โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ 
      ยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ มหาวทิยาลัยจะไม่อนญุาตให้เข้าสอบไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
      และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้  

 หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูก 
ตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี  
 

 
9. ก าหนดวันสอบ วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 

                (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ  และปฎิทินก าหนดการฯ) 
 

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 
( โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อที่ www.reg.tu.ac.th) 

 
   11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและ
ต้องปฏิบัติ ทาง www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่   

 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-564–44440-79 ต่อ 1605, 1607  (ชั่วคราว) 

 ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส าคัญ ส านักทะเบียนและประมวลผล  
       โทร 02–564-4440-79 ต่อ 1602,1603 (ชั่วคราว) 

 
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  12.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ตามคุณสมบัติเฉพาะที่ก าหนด  และหากปรากฎว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ไม่ส าเร็จการศกึษาตามที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา  หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตรวจสอบภายหลัง
ว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเข้าศึกษาในครั้งนี้  เป็น
โมฆะ  และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/


6

n.z ilfiduvtyifiuur{iu#nfinurrauuriilur#uo::}lfiraniu#r nruvd'ruuirfioluanrl-unr:frnrvr6u1 qi'lryuov
u-!

nnnaufrooonalnilsrCuu#nfinurvr-ufi mrtidorirn-r'ird'runr:finur:veirlirufimfinurtawutivtula-u

n3 il{tuyatfiuur{iurinfinurtawuriyara-uo::rflraniurd": urnrurivura-e.rm:toaouvrunrura#l'iT ffLnrJaol--'- {- _ !
dv A v t o u 4 u 4 4 & a d' u < a q q uil -[tysoorruonaliUaail[un1:a]rFtt 1,1:ontinoLa0n u50nl5tuvtutljUuttJuuflF1fl19l x.r14l'lilulauovtlouflotJuu0oflaln

n r : rtJ urin fi n ul fl o { :Jure v u l a-u 6::tr fi l a fl i tta v rir rfi u n fi n tr n q ttil l u o l cU l ri oh

.u.j^il:vnro ru iufr 0J> iutmu w.d. 2556

(flram:rq1:ti r)i.il:ur.rx6U tvrv{duoE)

:h ur : r cJ n r :"[u oq'r rtu ilr : o t oB n r : u 6 al 
T ui t r n r : i 6'u ra v #uu r

rJ fr lG:rtnr:rtuu4'Ynr*r:rtn1: rvuoBnl:u 6



 7 
 
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรบั 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)      

        สาขาวิชาสถิติ  ( หลักสูตรนานาชาติ ) รหัสสาขา 0 9 3 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
              1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือ
สาขาที่เทียบเท่าทัง้ในหรือต่างประเทศจากสถาบนัการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
              2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.25 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
              3. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET 550  
คะแนนขึ้นไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนนขึน้ไป หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนนหรือ 
Internet- based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมัคร)  ในกรณีที่
ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่า 550 คะแนน (ระหว่าง 350 – 549 คะแนน) แต่มีความโดดเด่นในเร่ืองคุณสมบตัิ
การศึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานวิจัยในสาขาสถิติ หรือ สามารถตอบค าถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวชิาการได้
ระดับดีมาก ซึ่งหากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอให้รับเข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 
โดยถือว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ในการพิจารณารับนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ ากวา่ 550 
คะแนนเปน็กรณี ๆ ไป 
              4. ส าหรับคุณสมบัตอิื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553              

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  : การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 
1) ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาถือสัญชาติไทย : ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงวชิาการ และโครงร่างหัวข้อเร่ืองที่สนใจที่คาดว่าจะท า
ดุษฎีนิพนธ ์ซึ่งผู้เข้าศึกษาต้องสง่โครงร่าง ฯ ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นบุคคลต่างชาติ : ไม่ต้องสอบทัง้ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องมคีุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผลการศึกษา และโครงร่างหวัข้อเร่ืองที่สนใจที่คาดว่าจะท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งผู้เข้าศึกษาต้องส่ง
โครงร่างฯ พร้อมใบสมัครและผลการศึกษา 
สามารถ download โครงร่างหัวข้อเรื่องที่สนใจที่คาดวา่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้ที่ http://mathstat.sci.tu.ac.th  หรือ E-mail ขอรับ
ไฟล์ได้ที่ rattana@mathstat.sci.tu.ac.th 

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

สอบสัมภาษณ์เชิงวชิาการ และน าเสนอโครงรา่งหัวข้อที่ 
สนใจที่คาดว่าจะท าดษุฎีนิพนธ์ 

สถานที่สอบ  : ห้อง 101/1 อาคารบรรยายรวม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)      

        สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัสสาขา 0 9 3 2 

คุณสมบัติเฉพาะ 
              1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบนัการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   วิทย
ฐานะ ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก หรือ 
              2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ และมีระสบการณ์
ในการท างานที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิง่แวดล้อมมาแล้วไมน่้อยกว่า 3 ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตโดยมีหนังสือรับรอง
จากผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
              3. ส าหรับผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครเข้าศึกษาตอ่ในหลักสูตรนี้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านการลงทะเบียนศึกษารายวิชา
ในระดับปริญญาโทครบตามหลกัสูตรโดยเหลือเฉพาะการสอบวิทยานิพนธ์หรือข้ันตอนการอนุมตัิการจบการศึกษาและต้องมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.25 (จากคะแนนเต็ม 4.00) โดยการพิจารณาคัดเลือกและอนุมตัิจากคณะกรรมการคัดเลือก 
              4.  เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 

 
เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น                              
 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ ์ 

สถานที่สอบ :   ห้อง 233 อาคารบรรยายรวม 3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทรศัพท์ 0-2564-4444  ต่อ 2213 
                                                                              โทรสาร  02-564-4480  ถึง 81 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)      

        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รหัสสาขา 0 9 3 3 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนกัศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553  ข้อ 7 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในหรือ
ต่างประเทศ จากสถาบันทีส่ภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ  

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 3.00 (ในค่าระดับสูงสดุ 4.00) ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต า่กว่า
เกณฑ์ ผู้สมัครต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอก   

4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนน  ขึ้นไป หรือ 
Computer-Based TOEFL ไมต่่ ากว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 79 คะแนน หรือ IELTS 
ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยต้องเปน็ผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยืน่ใบสมัคร  

5. ในกรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
ผู้สมัครจะได้รบัการยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้ระบุในขอ้  4 

6. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและมผีลทดสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  4  อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนไดโ้ดยมีเงือ่นไขว่าต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET อย่างนอ้ย 500 คะแนน หรือ Paper-Based TOEFL 500 คะแนน หรอื Computer-Based 
TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ Internet-based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 4.5 ขึ้นไป 
โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปีย้อนหลังนบัจากวันยืน่ใบสมัคร ทั้งนีน้ักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดภายใน 2 ภาคการศึกษาปกตินบัจากเริ่มต้นการศึกษามฉิะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

7. ผู้เข้าศึกษาต้องมีบทความแสดงหัวข้อวิจัย ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ
ปริญญาเอก 

8. ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 
ฉบับ 

เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
เท่านั้น                  

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  : อาคารบรรยายรวม 2  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ตอ่ 2155    โทรสาร  02-564-4440  ต่อ 2156     
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)      

        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสสาขา 0 9 3 4 

คุณสมบัติเฉพาะ 
              1. คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ           
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2556 นี้   จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ       
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00   หรือ    
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2556 นี้   จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 

 2. คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
  2.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ 
Internet-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ Computer – Based TOEFL ไม่ต่ ากว่า  213 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อย
กว่า 6.0 โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร  
  2.2 ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ (2.1) อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ 
  2.3 ผู้ที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ (2.1)  ให้ด าเนินการสอบภาษาต่างประเทศ  
ให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 23.4  

 
เกณฑ์การคัดเลือก :  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านั้น                     
       

หมายเหตุ 
              1. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดแบบย่อของโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
A4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1 โดยทางอีเมล์ที่   yongsakk@hotmail.com     ก่อนการสอบ 1 วัน 
              2. ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง 
น้อย 2ฉบับ มาที่ ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12120 

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ ์ 

สถานที่สอบ :  ห้อง B 401-1 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาเอก)      

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัสสาขา 0 9 3 5 

คุณสมบัติเฉพาะ 
               1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการ
อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะจบปริญญามหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2556 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
                    1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25  
                      1.2 ผู้ ไ ด้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า เกณฑ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะ  กรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ 
                 2. เป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาเอก หรือ  
                     2.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  หรือผู้บังคับบัญชา และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก หรือ 
                    2.3 เป็นผู้ที่มีผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ 

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน  
1. เคมีอาหาร             2. จุลชีววิทยาทางอาหาร 
3. วิศวกรรมอาหาร      4. การแปรรูปอาหาร 

13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์  ส านักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5 
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมโครงร่างวิจัย ความยาวไม่เกิน 2 หน้า 
กระดาษ A4 เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย 

สถานที่สอบ : อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
โทรศัพท์ 0-2564-4444 ต่อ 2550    โทรสาร  02-564-4486 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาเอก)      

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์           รหัสสาขา 1 1 3 1 

ปีการศึกษา 2557 สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เลือกศึกษา 6 กลุ่มขอบข่ายงานวิจยั ได้แก่ กลุ่มชีววิทยาระดบั
เซลล์และอณูชีววทิยา, กลุ่มเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, กลุ่มสรีรวิทยาคลนิิก, กลุ่มเภสัชโภชนศาสตร์, กลุ่มจุลชีววทิยาทาง
การแพทย์ และกลุ่มระบาดวทิยาประยุกต์  
คุณสมบัติเฉพาะ  1.  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
                     1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่าง 
ประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีผลการเรียนดีอยู่ในระดับ 
เกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้  หรือ 
                      1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้ 
สมัครได้ 
                       2.  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
                       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวนัขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบนัการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้ 
                       3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาก าหนด  

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุลไว้
ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 
3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 

วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 

จ านวน 1 ฉบับ 
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5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 

ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดยีวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 

ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มเลือกกลุ่มขอบข่ายงานวจิัยที่จะศึกษา ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (สามารถ Download 
    ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 
10. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) ตามกลุ่ม    

ขอบข่ายงานวิจัยที่เลือก จ านวน 4 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอ 
ปากเปลา่ในวนัสอบสัมภาษณ์  

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ในกลุ่ม 
ขอบข่ายงานวิจัยที่เลือกศึกษา 

 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 
สถานที่สอบ  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่  24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ ์

 13.00 - 16.00 น.  
สถานที่สอบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาเอก)      

        สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว           รหัสสาขา 1 1 3 2 

คุณสมบัติเฉพาะ  1. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
                      เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์
การแพทย์ สุขศึกษา หรือสาขาที่เทียบเท่าทัง้ในหรือต่างประเทศจากสถาบนัการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลยัรับรองวิทย
ฐานะ ที่มีค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาให้สมัครได ้
                      2. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) ด้านแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ หรือ
สัตวแพทยศาสตร์ ที่มีค่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะ 
อนุกรรมการหลักสูตรพิจารณาให้สมัครได้  

1. ต้องมีผลงานวิจัยตพีิมพ์ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาตหิรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นทีป่ระจักษ์วา่ผลงานดังกล่าวกระท าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  

2. ต้องมีหนังสือรับรองด้านวชิาการและจริยธรรม (recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ 
          3.  กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุลไว้
ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 
ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 
จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับดว้ย) 
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9.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครระดับปริญญาเอกในสาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  
(สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 
10. หนังสือรับรองด้านวิชาการและจริยธรรม (recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ 
11. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) จ านวน  
     4 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบสัมภาษณ์ 
12. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 2 ฉบับ โดย 
     มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานดังกล่าวกระท าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จ านวนฉบับละ 4 ชุด  

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 

           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 

สถานที่สอบ  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาเอก)      

        สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล          รหัสสาขา 1 1 3 3 

คุณสมบัติเฉพาะ  1.  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเปน็

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ
จากสถาบนัการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวทิยฐานะ  

1.2 ต้องมีผลการเรียนดีมากอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัคร
ได ้

1.3 ส าหรับผู้ต้องการศึกษาหลักสูตร แบบ 1 ทั้งประเภท 1 และ 2 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ฉบบั และต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบคัดเลือก 
                       2.  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
                       2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษากอ่นวันขึ้นทะเบียนเปน็
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ
จากสถาบนัการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวทิยฐานะ  
                       2.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.25 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้ 
             2.3 ส าหรับผู้ต้องการศึกษาหลักสูตร แบบ 1 ทั้งประเภท 1 และ 2 ต้องมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับ 
ชาติหรือนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ และต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบคัดเลือก 
                       3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาก าหนด  

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุล
ไว้ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

http://www.regofc.tu.ac.th/


 17 

6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 
ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครระดับปริญญาเอกในสาขาวชิาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ (สามารถ Download ได้ที่ 
www.med.tu.ac.th) 

10. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 ที่เน้นการวิจัย ที่เลือกแผนการศึกษา 1.1 ในหลักสูตร ต้องส่งเอกสาร
ผลงานตีพิมพ์มาแล้วอย่างน้อย 2 ฉบับ จ านวนฉบับละ 4 ชุด  

11. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 ที่เน้นการวิจัย ที่เลือกแผนการศึกษา 1.2 ในหลักสูตร ต้องส่งเอกสาร
ผลงานตีพิมพ์มาแล้วอย่างน้อย 1 ฉบับ จ านวนฉบับละ 4 ชุด  

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล 

 13.00 – 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 
สถานที่สอบ  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ 

13.00 – 16.00 น. 
สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.med.tu.ac.th/


 18 
 
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาเอก)      

        สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์           รหัสสาขา 1 1 3 4 

คุณสมบัติเฉพาะ  
 1.  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 1 (ท าวิทยานพินธ์อย่างเดียว)  

                     1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง              
วิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีประสบการณ์งานวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์หรือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้   
                       2.  ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 2 (ศกึษารายวิชาและท าวทิยานิพนธ)์ 
                        2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                             เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต หลักสูตร
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้ 
                        2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                             2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์
แผนไทย หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีผลการเรียนดีอยู่ใน
ระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้  หรือ 
                             2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้                      

3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด  

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด       

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุลไว้
ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
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4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 

จ านวน 1 ฉบับ 
5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 

ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 

ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มเลือกกลุ่มขอบข่ายงานวจิัยที่จะศึกษาในระดบัปรญิญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (สามารถ 
Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 

10. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) จ านวน 4  
     ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบสัมภาษณ์  

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 
สถานที่สอบ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ 

13.00 – 16.00 น. 
สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.med.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรบั 

คณะสหเวชศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก) 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ รหัสสาขา 1 2 3 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 แผนการศึกษาแบบ 1   แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

แต่อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทย- 
ศาสตร์บัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองโดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวชิาการซึ่งเปน็ที่ยอมรับอยา่งน้อย 1 เร่ือง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา หรือ 
                    (2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมี
ผลงานตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง โดยต้องเป็นผูว้ิจัยหลักและผลงานต้อง
ไม่เป็นงานวจิัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ และ 
                   (3)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  และ     
                   (4)  มีคะแนนสอบแรกเข้าภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะสหเวชศาสตร์คือ TU-GET 
(400) หรือ TOEFL (550) หรือ IELTS (6.0) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี และ  

(5)  คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย  
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 
                   แผนการศึกษาแบบ 2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทย- 
ศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากวา่ 3.00  หรือ 

(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เภสัชศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมี ผล
การศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือ 

(3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและสาขาที่
เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.50 หรือ 

(4) เป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์)ของ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนรายวิชาบังคับได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ใน 2 ภาค
การศึกษาโดยจะต้องศึกษาตามแผนที่ก าหนด และ 

(5)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ 
                    



 21 

                   (6)  มีคะแนนสอบแรกเข้าภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะสหเวชศาสตร์คือ TU-GET 
(400) หรือ TOEFL (550) หรือ IELTS (6.0) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี และ 
                     (7)  คุณสมบตัิอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าดว้ยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553  ข้อ 7 

 ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน    
1.ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
2.ชีววิทยา 
3. ชีวเคมี  
4. ชีวสถิติ   
5. ความรู้ทั่วไป 

13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์  
สถานที่สอบ : อาคารปิยชาติ ชั้น 4  ห้อง420  คณะสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะสหเวชศาสตร์    โทรศัพท์ 02-986-9213  ต่อ 7271 
                                                               โทรสาร  02-516-5379 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ รหัสสาขา 0 9 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
             1. นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก1 ต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาสถิติจากสถาบนัทั้งในหรือ
ต่างประเทศทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรองวิทยฐานะและต้องมีประสบการณ์การท างานวิจัย และมคีะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 3.00 
ขึ้นไป 
             2. นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบนัทั้งใน
หรือต่างประเทศที่สภามหาวทิยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
             3. นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
             4. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคะแนนเฉลียสะสมตั่งแต่ 2.75 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก / ห้องสอบ 

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน  
- หมวดคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง, แคลคูลัส
อนุพันธ์ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันแบบต่างๆ ซึ่งมีหนึ่งตัวแปรและ
หลายตัวแปร, การประยุกต์ของอนุพันธ์ในเรื่องค่าสูงสุดและ
ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร, การหาอนุพันธ์ย่อยของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร, แคลคูลัสอินทิกรัล (simple, multiple 
integral), เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์และสมการเชิงเส้น , ซี
เควนซ์และลิมิตของอนุกรมที่คอนเวอร์เจนต์ 
- หมวดสถิติ การรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล, ความน่าจะ
เป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น , การแจกแจงแบบทวิ
นาม ปัวซง และแบบปกติ, การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน,การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย, 
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง เดี ยวหรื อ 
Completely Randomized Design 

 13.00 - 16.00 น.                                      สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4   สอบสัมภาษณ์ ห้อง 101/1 อาคารบรรยายรวม 3    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โทรศัพท์ 0-2564-4444 ต่อ 2518   
                                                                                โทรสาร 0-2564 -4489 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัสสาขา 0 9 0 2 

คุณสมบัติเฉพาะ :  
             1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในหรือ ต่างประเทศ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ หรือ 
             2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีหนงัสือรับรองจากผู้บงัคับบญัชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

แผนการศึกษาที่รับเข้าศึกษา  :  แผนก ก แบบ ก2  ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
เกณฑ์การคัดเลือก : สาขาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเท่านัน้ 
 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ ์ 

สถานที่สอบ :   ห้อง 230 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2564-4480 หรือ 02-564-4440-59 ต่อ 2213 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัสสาขา 0 9 0 3 

คุณสมบัติเฉพาะ 
             1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัปริญญาตรี  ในสาขาใดสาขาหนึง่ดังต่อไปนี ้

     1. คณิตศาสตร์ 
     2. คณิตศาสตร์ประยุกต ์
     3. สถิติ 
     4. คอมพิวเตอร์ 
     5. ฟิสิกส์ 
     6. ฟิสิกส์อิเลคทรอนิคส์ 
     7. วิศวกรรมศาสตร์ 

             2. ได้ค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 และศึกษาวชิาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และส าหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
(บัณฑิตศึกษา) 

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. 

 
สอบข้อเขียน  
1. แคลคูลัส              2. พีชคณิตนามธรรม 
3. พีชคณิตเชิงเส้น      4. สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 

 13.00 - 16.00 น.                                      
 

สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ :  สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                  สอบสัมภาษณ์ ห้อง 115 อาคารบรรยายรวม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต                         

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โทรศัพท์  0-2564-4444 ต่อ 2518 โทรสาร 0-2564 -4489 
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   เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท รหัสสาขา 0 9 0 4 

คุณสมบัติเฉพาะ 
          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย 
         1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย 
ฐานะ และเปน็ผู้ทีไ่ด้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         2) หากมผีลการเรียนเฉลี่ยไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผูส้มัครจะต้องเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับชนบท 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บงัคับบัญชา 
         แผน ก แบบ ก 2 เน้นศกึษารายวิชาและการท าวทิยานพินธ์ 
         1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง 
วิทยฐานะ หรือ 
         2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การท างานเก่ียวข้องกับชนบท 
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน  
วิชาความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการพฒันาชนบท 

 13.00 - 16.00 น.                                      
 

สอบสัมภาษณ์   

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                 สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต                          

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โทรศัพท์  0-2564-4482-79 ต่อ 2300 
โทรสาร 0-2564 -4482  www.เทคโนโลยีชนบท.com 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสสาขา 0 9 0 5 

คุณสมบัติเฉพาะ 
               1. คุณสมบัตพิื้นฐานทางการศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวทิยาลัย
รับรองวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑติสาขาวิชาอื่น ซึ่งในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโทของภาควิชาฯ 
              2.คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
                 2.1  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU – GET ไม่นอ้ยกว่า 550 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ 
Internet-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปีย้อนหลงันบัจากวันยื่น
ใบสมัคร ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดอาจได้รบัการพิจารณารับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องสอบให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ หรือ  
                 2.2  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสอบภาษาตา่งประเทศตามหลักสูตรชัน้ปริญญามหาบัณฑิต ตามข้อบังคบั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 เกณฑ์การคัดเลือก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องสง่รายละเอียดแบบย่อของโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ ขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
กระดาษ A4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1 โดยทางอีเมล์ที่   yongsakk@hotmail.com  ก่อนการสอบ 1 วัน 
ผู้สมัครที่ไม่ส่งรายละเอียดแบบย่อของโครงการวิจัยที่สนใจ จะไมไ่ด้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน   
วิชาความรูท้ั่วไปทางเทคโนโลยชีีวภาพ 

 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์   
สถานที่สอบ  : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                  สอบสัมภาษณ์ ห้อง B401-1 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โทรศัพท์   0-2564-4500   โทรสาร 0-2564 -4489    
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รหัสสาขา 0 9 0 6 

คุณสมบัติเฉพาะ :  หลักสูตรแผน ก.แบบ ก 1  เน้นการค้นควา้วิจัยผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติดงันี้ 
1.     จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวิชา และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้น

ไปหรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตรตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ ากว่า 3.50  
2. ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องด้าน

การเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพส่วนตัว 
     

 หลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2   เน้นศึกษาลักษณะรายวิชาควบคู่กับการท าวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวชิา หรือสาขาวชิาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง อาทิ เทคโนโลยชีีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นตน้  

2. เป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากวา่ 2.50  หรือคะแนนเฉลี่ยวชิาเอกด้านการเกษตร ตามที่ระบุใน
หลักสูตรของแต่ละสถาบนั ไมต่่ ากว่า 3.00 

( ทั้ง 2 หลักสูตร ต้องผ่านการสอบ TU GET ) 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน  
วิชาความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยกีารเกษตร 

 13.00 - 16.00 น.                                      สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ  : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                  สอบสัมภาษณ์ ห้อง A 402  อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศูนย์รังสิต 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทรศัพท์ 0-2564-4488 หรือ 0-2564 4440-79 
                                                                                 ต่อ 2350-1 
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 เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉาะก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาเคมี รหัสสาขา 0 9 0 7 

คุณสมบัติเฉพาะ 
         1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางสาขาเคม ีหรือสาขาที่เทียบเทา่ หรือเป็นนักศึกษาที่คาดวา่จะจบในปีการศึกษา 
2556  ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบนัที่สภามหาวิทยาลัยรบัรองวิทยฐานะ 
         2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 
         3. มีประสบการณ์ในการท างานด้านเคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบ้ังคับบัญชาหรือหัวหน้าโครงการวจิัย 
หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา 

ก าหนดการสอบ 
วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน อาคารบรรยายรวม 5 
1. เคมีวิเคราะห์             2. เคมีอินทรีย์ 
3. เคมีฟิสิกส์                4. เคมีอนินทรีย ์

 13.00 - 16.00 น.                                      สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                 สอบสัมภาษณ์ ห้อง C409 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต                  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      โทรศัพท ์ 0-2564-4482  โทรสาร 0-2564 -4489 
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    เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสสาขา 0 9 0 8 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์สาขาฟสิิกส์ หรือทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ 

สาขาที่เทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบนัที่สภา
มหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 

2.  เป็นผู้มีคุณสมบัตติามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 

 

วันสอบ           เวลา                    วิธีการคัดเลือก  

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน  
สอบวัดความรู้พืน้ฐานทางฟิสิกส์ 

 13.00 – 16.00 น.                                      สอบสัมภาษณ์   

สถานที่สอบ :  สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                  สอบสัมภาษณ์ ห้อง 106/3 อาคารบรรยายรวม 4   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต                       

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2564-4529 ต่อ 510 และ 534 (คุณรุ่งทิพย์) 
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   เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัสสาขา 0 9 0 9 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผูส้ าเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร หรือเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่คาดว่าจะ

จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ โดยมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 2.50 

2. เป็นผูส้ าเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร จากสถาบนัการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวทิยาลยัรับรองวิทยฐานะ แต่มีค่าระดบัเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ท างานในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสอืรับรองจากหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

3. เป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบนัการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวทิยาลัยรบัรองวิทยฐานะ โดยมคี่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 2.50 และมีประสบการณ์ท างานใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เก่ียวข้องมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทของภาควิชาฯ  

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 12.00 น. 

 
สอบข้อเขียน  
1. เคมีอาหาร   
2. การแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
3. จุลชวีวิทยาทางอาหาร 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 13.00 - 16.00 น.                                      สอบสัมภาษณ์ 
 

สถานที่สอบ  : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                  สอบสัมภาษณ์ ห้องส านักงานเลขานุการภาค ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                        

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทรศัพท์  0-2564-4486-79 ต่อ 2550 
                                                                             โทรสาร 0-2564 -4489 
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   เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)      

        สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ รหัสสาขา 0 9 1 0 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ( เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ )          

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ 
สภามหาวิทยาลัยรบัรองวิทยฐานะ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  และมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยในสาขาตา่งๆไม่ต่ ากว่า  
2 ปีหรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร ไม่ต่ ากว่า 2 ปี  

3. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
4. ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
5. ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีชื่อในทะเบียนนกัศึกษา หรือนิสิตของสถาบันนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน 

ประเทศเว้นแต่สภามหาวิทยาลยัจะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ( เน้นการศึกษาลักษณะวิชาและท าวิทยานิพนธ์ )          

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.ซึ่งสภา 
มหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 

2. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
3. ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
4. ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีชื่อในทะเบียนนกัศึกษา หรือนิสิตของสถาบันนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน 

ประเทศเว้นแต่สภามหาวิทยาลยัจะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
  ทั้ง  2  หลักสูตร  ต้องผ่านการสอบ TU-GET หรือ TOEFLL หรือ IELTS  (ผลสอบต้องไมเ่กิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร) 

ก าหนดการสอบ 

วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 – 11.00 น. 

 
สอบข้อเขียน  
วิชาความรู้ทั่วไปด้านเกษตรอินทรีย์ 

 11.00  –  13.00 น. สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : สอบข้อเขียน ห้อง 212  อาคารบรรยายรวม 4 
                 สอบสัมภาษณ์ ห้องส านักงานสาขาวิชา ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 4   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                   

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สาขาวิชาการจัดการเกษตรอนิทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                                                โทรศัพท์/โทรสาร 0-2564-4440-79 ต่อ 2063 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาโท)      

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์           รหัสสาขา 1 1 0 1 

ปีการศึกษา 2557 สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เลือกศึกษา 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์และ
อณูชีววิทยา, วชิาเอกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, วิชาเอกสรีรวิทยาคลินิก และวิชาเอกเภสัชโภชนศาสตร์  
คุณสมบัติเฉพาะ  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ระดับ

ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชวีภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทัง้ในหรือต่างประเทศจาก
สถาบนัการศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้ 

3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวตา่งชาติต้องสามารถฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดบัดี ตามเกณฑ์ที่คณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตวัเองหรือทางไปรษณยี์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงินค่า
สมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุล
ไว้ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 
ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มเลือกวิชาเอกที่จะศึกษาในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ (สามารถ Download ได้ที่  
www.med.tu.ac.th) 

 

http://www.regofc.tu.ac.th/
http://www.med.tu.ac.th/
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ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ในวชิาเอก 
ที่เลือกศึกษา 

 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 
สถานที่สอบ  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่  24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ ์
 13.00 - 16.00 น.  
สถานที่สอบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                      โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาโท)      

        สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล          รหัสสาขา 1 1 0 3 

คุณสมบัติเฉพาะ  
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตรช์ีวภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
    ทั้งในและตา่งประเทศจากสถาบันทีส่ภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.75 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้ 
3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวตา่งชาติต้องสามารถฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดบัดี ตามเกณฑ์ที่คณะ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุล
ไว้ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 
ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล (สามารถ Download ได้ที่  
    www.med.tu.ac.th) 
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ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล 

 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 
สถานที่สอบ  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่  24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ ์
 13.00 - 16.00 น.  
สถานที่สอบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อยชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาโท)      

        สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์          รหัสสาขา 1 1 0 4 

     สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้เลือกศึกษาตามขอบข่ายงานวิจัย จ านวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกตค์ลินิก และกลุ่มวชิาวจิัยการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
คุณสมบัติเฉพาะ  
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ระดบั
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบนัการศึกษาที่มหาวทิยาลยัรับรองวิทยฐานะ 
2.  ผู้ที่เลือกเรียนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิกต้องเปน็ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ณัฑิต หรือสาขาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นชอบ 
3.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย ความเห็นชอบของคณะ กรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้ 
4.  กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ที่คณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด 

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ด้วยตวัเองหรือทางไปรษณยี์ ไปยัง งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันที่ช าระเงินค่า
สมัครสอบ 
1.  ใบสมัครที่พิมพ์สมัครทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th  
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมชุดนักศึกษาหรือชุดครุยสถาบันการศึกษาใด 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งเขียนชื่อและนามสกุล
ไว้ด้านหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

3.  ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึง 
วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ที่หน่วยงานราชการออกให้ 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่หน้าเดียวกัน) กรณีเป็นผู้สมัครชาวต่าง 
ชาติให้ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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8.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 
จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารข้อ 3 - 8 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย) 

9.  แบบฟอร์มเลือกกลุ่มวิชาที่จะศึกษาในสาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (สามารถ Download ได้ที่    
     www.med.tu.ac.th) 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ในสาขาวชิา
การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 13.00 - 16.00 น. ทดสอบบุคลิกภาพ 

สถานทีส่อบ  ห้องประชุมแพทยโ์ดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 09.00 - 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ ์
 13.00 - 16.00 น.  
สถานทีส่อบ  ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ      

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการการศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) คณะแพทยศาสตร์ 
                                     โทรศัพท์ 0-2926-9757-9  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะสหเวชศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ รหัสสาขา 1 2 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
(1)  การศึกษาชั้นปริญญาตรีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  ทั้งในและต่างประเทศ จากสถาบันทีส่ภามหาวิทยาลยั
รับรองวิทยฐานะ 
(2) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 ในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 อยู่ในดุลยพินจิของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปีการศึกษา  2557 
(3)  ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จัดสอบ TU-GET หรือ TOEFLL หรือ IELTS  (ผล
สอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันทีส่มัคร) กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดนี้  บัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ อาจ
มีมติให้เข้าศึกษาได้  แต่ต้องสอบผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนด  หรือสอบให้ได้ระดับ P ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ 
(4)  คุณสมบัติอื่นตามข้อ7 แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรว์่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553   

ก าหนดการสอบ 

                วันสอบ          เวลา                               วิชาสอบ / ห้องสอบ 

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
1. วิชาความรู้ทั่วไป 
2. วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาชพี 

12.00  –  13.00 น. สอบสัมภาษณ ์
สถานที่สอบ : อาคารปิยชาติ  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
                                                  โทรศัพท์  0-2986-9213 ต่อ 7271  
                                                  โทรสาร  0-2516-5379 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะสหเวชศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ รหัสสาขา 1 2 0 2 

คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และวทิยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพหรือสาขาที่เก่ียวข้อง จาก
มหาวิทยาลยั หรือสถาบันทีส่ภามหาวิทยาลยัรับรอง โดยมีวิทยฐานะผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 ในกรณีที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ท างานในสาขาที่เก่ียวข้องมาไมน่้อยกว่า 2 ป ี

(2) มีคะแนนสอบแรกเข้าภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะสหเวชศาสตร์คือ TU-GET (400) หรือ 
TOEFL (550) หรือ IELTS (6.0) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี และ 

(3) คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบั 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 7 

ก าหนดการสอบ 

                วันสอบ         เวลา                               วิชาสอบ  
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
1. วิชาความรู้ทั่วไป 
2. วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาชพี 

12.00  –  13.00 น. สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  :  อาคารปิยชาติ  ชั้น4  ห้อง 402 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
                                                  โทรศัพท์  0-2986-9213 ต่อ 7271  
                                                  โทรสาร  0-2516-5379 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ภาคพิเศษ) รหัสสาขา 1 4 0 1 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1.    ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาพยาบาลศาสตร ์ จากสถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ   
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 
2.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  
3.    มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือการพยาบาล ชั้น 1 
4.    มีประสบการณ์ ในการปฏบิัติงานด้านการพยาบาล ไม่ต่ ากว่า 1 ปี นบัถึงวันรับสมัคร 
5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ผู้ที่ก าลังจะสอบหรือรอผลสอบภาษาอังกฤษ
สามารถสมัครสอบได ้   ส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยสอบ TU-GET มาก่อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่  สถาบนัภาษา  โทร . 
02-233-3758 , 02-225-937  หรือดูรายละเอียดที่  http://nurse.tu.ac.th  ส าหรับผู้ที่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  จะต้องมี
คะแนนดังนี้  TOEFLComputer-based  ที่ระดับ 173 คะแนน  หรือ TOEFL Internet-based ที่ระดับ 61  คะแนน  หรือ   
IELTS  ที่ระดับคะแนน 5.5   คะแนน ทัง้นี้  ผู้สมัครต้องน าผลสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

6. สามารถสมัครผ่านกรมสุขภาพจิต หรือ สมัครโดยตรงด้วยตนเองผ่านระบบ Internet  http://www.reg.tu.ac.th 
7. ในวันสอบสมัภาษณ์ขอให้ผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ท า  Concept Paper  ถึงหัวข้อและโครงการทีส่นใจจะท าวทิยานิพนธ์เพื่อน ามาประกอบการสอบ
สัมภาษณ ์

ก าหนดการสอบ 

                วันสอบ                       เวลา                               วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
1. การใช้ภาษาไทย 
2. วิชาเฉพาะสาขา 

13.00  –  17.00 น. สอบสัมภาษณ ์
สถานที่สอบ  : อาคารปิยชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  
                                     คณะพยาบาลศาสตร โทรศัพท์  0-2986-9213-9 ต่อ 7323,7397  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน  ภาคกลางวัน(ทวิภาค) รหัสสาขา 1 4 0 2 

คุณสมบัติเฉพาะ  
1.    ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาพยาบาลศาสตร ์ จากสถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ   
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 
2.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  
3.    มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือการพยาบาล ชั้น 1 
4.    มีประสบการณ์ ในการปฏบิัติงานด้านการพยาบาล ไม่ต่ ากว่า 1 ปี นบัถึงวันรับสมัคร 
5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ผู้ที่ก าลังจะสอบหรือรอผลสอบภาษาอังกฤษ
สามารถสมัครสอบได ้  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยสอบ TU-GET มาก่อน สามารถสอบถามรายละเอียดไดโ้ดยตรงที่  สถาบนัภาษา        
 โทร . 02-233-3758 , 02-225-937  หรือดูรายละเอียดที ่ http://nurse.tu.ac.th  ส าหรับผู้ที่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  IELTS  จะต้องมี
คะแนนดังนี้  TOEFLComputer-based  ที่ระดับ 173 คะแนน  หรือ TOEFL Internet-based ที่ระดับ 61  คะแนน  หรือ   
IELTS  ที่ระดับคะแนน 5.5   คะแนน ทัง้นี้  ผู้สมัครต้องน าผลสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
6. ในวันสอบสมัภาษณ์ขอให้ผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ท า  Concept Paper  ถึงหัวข้อและโครงการทีส่นใจจะท าวทิยานิพนธ์เพื่อน ามาประกอบการสอบ
สัมภาษณ ์

ก าหนดการสอบ 
                วันสอบ                       เวลา                               วิชาสอบ 

วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
1. การใช้ภาษาไทย 
2. วิชาเฉพาะสาขา 

13.00  –  17.00 น. สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  : อาคารปิยชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  
                                          คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์  0-2986-9213-9 ต่อ 7323,7397  
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ  ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่  ภาคกลางวัน(ทวิภาค) รหัสสาขา 1 4 0 3 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1.    ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาพยาบาลศาสตร ์ จากสถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ   
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 
2.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  
3.    มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือการพยาบาล ชั้น 1 
4.    มีประสบการณ์ ในการปฏบิัติงานด้านการพยาบาล ไม่ต่ ากว่า 1 ปี นบัถึงวันรับสมัคร 
5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมัคร) ผู้ที่ก าลังจะสอบหรือรอผ 
ลสอบภาษาอังกฤษสามารถสมคัรสอบได ้   ส าหรับผู้ที่ไม่เคยสอบ TU-GET มาก่อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่  
สถาบนัภาษา  โทร . 02-233-3758 , 02-225-937  หรือดูรายละเอียดที่  http://nurse.tu.ac.th  ส าหรับผู้ที่มีผลสอบ  TOEFL  หรือ  
IELTS  จะต้องมีคะแนนดังนี้  TOEFLComputer-based  ที่ระดับ 173 คะแนน  หรือ TOEFL Internet-based ที่ระดับ 61  
คะแนน  หรือ   IELTS  ที่ระดับคะแนน 5.5   คะแนน ทั้งนี้  ผูส้มัครต้องน าผลสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์6. 
สามารถสมัครผา่นกรมสุขภาพจติ หรือ สมัครโดยตรงด้วยตนเองผ่านระบบ Internet  http://www.reg.tu.ac.th 
6. ในวันสอบสมัภาษณ์ขอให้ผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ท า  Concept Paper  ถึงหัวข้อและโครงการทีส่นใจจะท าวทิยานิพนธ์เพื่อน ามาประกอบการสอบ
สัมภาษณ ์

ก าหนดการสอบ 

                วันสอบ                       เวลา                               วิชาสอบ 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

สอบข้อเขียน 
1. การใช้ภาษาไทย 
2. วิชาเฉพาะสาขา 

13.00  –  17.00 น. สอบสัมภาษณ ์

สถานที่สอบ  : อาคารปิยชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                                  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  
                                          คณะพยาบาลศาสตร โทรศัพท์  0-2986-9213-9 ต่อ 7323,7397  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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ปฏิทินก าหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับบัณฑติศึกษา   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปกีารศึกษา 2557 

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ 

รับสมัคร ผ่านระบบ  Internet   วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง  
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
เปิดระบบรบัสมัคร เวลา 09.00 น.  
ปิดระบบรับสมัคร  เวลา  24.00 น.   

http://www.reg.tu.ac.th 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล มธ. ศูนย์รังสิต            
 

ช าระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ  
Teller  payment 

วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วัน
จันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 
(ตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ แผนผังที่นั่งสอบ 

  
วันจันทร์ที่ 17  มีนาคม  2557 

http://www.reg.tu.ac.th 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มธ. ศูนย์รังสิต            

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะแพทยศาสตร์ 

 คณะสหเวชศาสตร์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 
วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม 2557 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะแพทยศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะสหเวชศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 

สอบสัมภาษณ์ 

 คณะแพทยศาสตร์ 
 
วันเสาร์ที่  24 มีนาคม 2557 

 
คณะแพทยศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะแพทยศาสตร์ 

 คณะสหเวชศาสตร์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์   

 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤษภาคม2557 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤษภาคม2557 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤษภาคม2557 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤษภาคม2557 

 
http://www.reg.tu.ac.th 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มธ. 
ศูนย์รังสิต 

แสดงความจ านงยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะแพทยศาสตร์ 

 คณะสหเวชศาสตร์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์  

 
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะแพทยศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะสหเวชศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 
คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายละเอียดที่นักศกึษาใหม่ต้อง
ปฎิบัติ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่  

จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง http://www.reg.tu.ac.th 
ส านักทะเบียนและประมวลผล  
มธ. ศูนย์รังสิต            

เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 มธ. ศูนย์รังสิต            
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