
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  

_______________________________ 

  โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ดังน้ัน จึงขอประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัคร ดังต่อไปน้ี 
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

1.1 แผนการศึกษา  
 (1) แผน ก แบบ ก 1 
 (2) แผน ก แบบ ก 2 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ศึกษา 
ในวัน – เวลาราชการปกติ และ/หรือ นอกวัน – เวลาราชการ  

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา  08.00 น.  ถึง  20.00 น.  และ/หรือ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  08.00 น.  ถึง  20.00 น.    

ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  1.2 จ านวนแขนงวิชา 4 แขนง 

   (1) แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องส าอาง 
   (2) แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
   (3) แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ 
   (4) แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ 
  1.3 จ านวนรับเข้าศึกษา   

              2 คน 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังนี้ 

ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
  (1) ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
  (2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  (3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
   (4) ต้องไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย      
ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึง ผู้ ซ่ึง จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด                
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
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 ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ  ดังน้ี  

  (1) ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 

เภสัชศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอ่ืน  ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ 

  (2) มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม และประสบการณ์ตามท่ีก าหนด ส าหรับผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผน ดังน้ี 

  แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องเป็น         

ผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานที่เกี ่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ (มีผู้รับรอง) โดยผู้จะเข้าศึกษาแผนน้ีต้องมีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีคาดว่าจะท า ตามรูปแบบท่ีหลักสูตรก าหนด           

มาน าเสนอด้วย 

  กรณีเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                             

เภสัชกรรมและสุขภาพ แผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 1.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่ีใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สามารถขอโอนย้ายหลักสูตรเพ่ือส าเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ แผน ก1 ได้ 

โดยต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท ท้ังน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก                                   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ืออนุมัติการโอนย้ายหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มาแล้ว                                

ไม่ต่ ากว่า 16 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี  

  1) สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านภายใน 1 ครั้ง  

  2) ไม่สามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังน้ี  

   - แผนการศึกษาแบบ 1.1 ภายใน 2 ปี นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   - แผนการศึกษาแบบ 1.2 ภายใน 3 ปี นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  3) มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ         

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

ภายใน 10 ภาคการศึกษา นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   

 แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 

12 หน่วยกิต ต้องเป็นผู้มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือกรณีท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.25 

ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับแขนงวิชาท่ีสนใจเข้าศึกษา (มีผู้รับรอง) 

  กรณีเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     
เภสัชกรรมและสุขภาพ แผนการศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
ท่ีใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สามารถขอโอนย้ายหลักสูตรเพ่ือส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ แผน ก 2 ได้
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โดยต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท ท้ังน้ี ต้องได้รับความเห็นช อบจาก         
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เ พ่ืออนุมั ติการโอนย้ายหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา                          
ครบตามหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00                     
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

  1) สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านภายใน 1 ครั้ง  
  2) ไม่สามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังน้ี 
   - แผนการศึกษาแบบ 2.1 ภายใน 2 ปี นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   - แผนการศึกษาแบบ 2.2 ภายใน 3 ปี นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  3) มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการแผยพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ภายใน 10 ภาคการศึกษา 
นับต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

3. การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
 3.1  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 3.2  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร)  
 3.3 ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น  ๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์  
4. การรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
 ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครฯ ได้ท่ี http://www.pharm.tu.ac.th และด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน  

 4.2 ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครจ านวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยโอนเงินผ่าน 
บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-014259-5 
ช่ือบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รงัสิต 

 หมายเหตุ: ไมร่วมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผา่นธนาคาร 
 4.3 ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังปรากฎตามข้อ 6 (โดยสแกน

เป็นไฟล์ pdf เท่านั้น) พร้อมเอกสารการช าระค่าสมัครไปที่ E-mail: graduate.pharm.tu@gmail.com หรือ                      
Fax 0-2564-3156 
  4.4 ผู้สมัครต้องน าส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครท่ีลงนามรับรอง ฉบับจริง 1 ชุด    
โดยสามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 4268-71 

การส่งเอกสารจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 หากล่าช้ากว่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัคร                 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

http://www.pharm.tu.ac.th/
mailto:graduate.pharm.tu@gmail.com
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5. หลักฐานและเอกสารการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก)  จ านวน 1 รูป 
5.2 ส าเนาบัตรประชาชน         จ านวน 1 ชุด 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ชุด 
5.4 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     จ านวน 1 ชุด 

(ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย  และบันทึกผลการศึกษา 
(ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา)               

5.5 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว)  จ านวน 1 ชุด 
5.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS    จ านวน 1 ชุด 

(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
6. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (ด าเนินการจัดสอบสอบคัดเลือกเป็นแบบ online) 

6.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้ท่ัวไปด้านระเบียบวิธีวิจัย และวิชาพ้ืนฐานเฉพาะแขนงวิชา (ในข้อ 1.2)  
 6.2 สอบสัมภาษณ์   
 6.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์            
ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

7. ก าหนดการคดัเลือกของหลักสูตร ปรากฎตามปฏทิินการรับสมคัรคดัเลือกในเอกสารแนบทา้ยประกาศ  

8. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 8.1 ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายทะเบียนก าหนด       
ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน                   
การข้ึนทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 
 ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องย่ืนใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ                   
ในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง             
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาท่ีผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้                    
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 8.2 ผู้ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจ าเป็น         
ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรท่ีจะขอย้ายไปศึกษา 
และให้นับเวลาการศึกษาต้ังแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลา
การศึกษาต้ังแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
 8.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22              
หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน                       
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้น้ัน  
 หากมีกรณีตามวรรคหน่ึงปรากฎข้ึนกับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้น้ัน 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
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9. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเหมาจ่าย

9.1 นักศึกษาไทย ตลอดหลักสูตร  102,400  บาท 
- ภาคการศึกษาละ   25,600  บาท 

9.2 นักศึกษาต่างชาติ ตลอดหลักสูตร  156,400  บาท 
- ภาคการศึกษาละ   39,100  บาท 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าจดทะเบียนลา่ช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมคัรสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารงุ
มหาวิทยาลัยส าหรบันักศึกษาตา่งชาติ 

ประกาศ  ณ   วันท่ี             พฤศจิกายน    พ.ศ.  2565 

     (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

         ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

3
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ปฏิทนิการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
ก าหนดการ วัน เดือน ป ี สถานที/่เวบ็ไซต ์

การรบัสมัคร 
- สมคัรด้วยตนเอง 
- สมคัรทางไปรษณีย ์
(การส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้อง
ประทบัตราไปรษณีย์ ภายในวนัที่ 22 
พฤศจิกายน 2565) 
 

ต้ังแต่บัดน้ี – วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครฯ  
ได้ท่ี www.pharm.tu.ac.th  
โดยสแกนเอกสารการสมัคร ส่งมายัง
graduate.pharm.tu@gmail.com หรือ  
Fax 0-2564-3156 พร้อมน าส่งเอกสาร
ฉบับจริง 1 ชุด ส่งด้วยตนเอง หรือ  
ทางไปรษณีย์ ท่ี งานบริการการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120 

การช าระเงินค่าสมคัรสอบ 
 

ต้ังแต่บัดน้ี – วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 350 บาท 
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี      
091-014259-5 ช่ือบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ 
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ ์

วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2565 www.pharm.tu.ac.th 
 

สอบข้อเขียน  
วิชาความรู้ทั่วไปดา้นระเบียบวิธวีิจัย 
วิชาความรู้พืน้ฐานเฉพาะแขนงวิชา 
(ในข้อ 1.2) 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 
(เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

รูปแบบ Online (Zoom meeting) 
โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งช่ือห้องสอบ 
Zoom meeting ในภายหลัง 

สอบสัมภาษณ ์ วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 
 (เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา วันท่ี 9 ธันวาคม 2565 www.pharm.tu.ac.th 

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 ห้องประชุม ชุมพล พรประภา ช้ัน 7  
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ลงทะเบียนรายวิชา  วันท่ี 27 – 29 ธันวาคม 2565 www.reg.tu.ac.th 

เปดิภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันท่ี 9 มกราคม 2566 ห้องบรรยาย1 ช้ัน 7 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 
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