คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Pharmacy Thammasat University
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
APPLICATION FORM FOR GRADUATE ADMISSION
 MASTER’ S DEGREE
 DOCTORATE DEGREE
ป.โท
ป.เอก

เลขที่รบั สมัคร
Application No.

ข้อมูลผูส้ มัคร (Personal Information)
ติดรูปผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว) (อื่น ๆ ระบุ) _________________________________________________________ Applicant’ Photo
First Name (Mr., Mrs., Miss,) (Other: Please specify) _______________________ Surname ____________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (Identification Number / Passport Number)
วัน / เดือน / ปี เกิด (Date of Birth) __________________________อายุ (Age)_____________ เชื้อชาติ (Nationality)
__________________ สัญชาติ (Citizenship) _________________________________ศาสนา (Religion) ___________________________
ภูมิลาเนา (จังหวัดที่เกิด) (Birthplace) _________________ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ (Contact Address) (House No.) ____________
หมู่ที่ (Moo) _______ ตรอก / ซอย (Soi) ___________________________ ถนน (Road) ________________________________________
ตาบล (Subdistrict) _______________________________________อาเภอ (District) _________________________________________
จังหวัด (Province / State) _________________________________รหัสไปรษณีย์ (Postal code) _________________________________
ประเทศ (Country) ___________________________โทรศัพท์บ้าน (Telephone) ______________________________________________
มือถือ (Mobile Phone) ________________________________ E-mail address______________________________________________
สถานภาพทางการศึกษา (Education status according to the submitted evidences)
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก (Graduated with Bachelor’s Degree from) ______________________________________________
คณะ (Faculty)_______________________________________________ สาขา (Major) ________________________________________
เกรดเฉลี่ย (GPA)________________________________ จบเมือ่ วันที่ (Graduation date) (DD/MM/YY) _____________________________
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก (Graduated with Master’s Degree from) ________________________________________________
คณะ (Faculty)_______________________________________________ สาขา (Major)________________________________________
เกรดเฉลี่ย (GPA) ________________________________ จบเมื่อวันที่ (Graduation date) (DD/MM/YY)_____________________________
 วิทยานิพนธ์ (Thesis )

 สารนิพนธ์ ( Minor Thesis )

 ค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

หัวข้อ (Title)_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายจะสาเร็จของการศึกษาในระดับ (Being in the last semester of degree)
 ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree )
(Faculty)_______________________________________ สาขา (Major) __________________________________________
กาลังคณะ
ศึกษาภาคเรี
ยนสุดท้ายจะสาเร็จของการศึกษาในระดับ
 ปริญญาโท (Master’s Degree)
คณะ (Faculty)_______________________________________ สาขา (Major) __________________________________________
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สถานที่ทางานปัจจุบนั (current place of work)
ชื่อสถานที่ทางาน (Employers) ____________________________________________ เลขที่ (Contact Address) (House No.) _________
หมู่ที่ (Moo) _______ ตรอก / ซอย (Soi) ___________________________ ถนน (Road) _____________________________________
ตาบล (Subdistrict) _______________________________________อาเภอ (District) ________________________________________
จังหวัด (Province / State) _________________________________รหัสไปรษณีย์ (Postal code) ________________________________
ประเทศ (Country) ___________________________โทรศัพท์บ้าน (Telephone) ____________________________________________
ผลการสอบภาษาอังกฤษ (English test results)

Xfrom)

 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (have English test results ) คะแนน (Score) _______________________________________________
 TU-GET

 TOEFL

 IELTS

 อื่นๆ (Other) ____________________________

(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร Taken within the last two years )
 ไม่มผี ลการสอบภาษาอังกฤษ (No English test results)
(ทั้งนี้ ผลสอบภาษาอังกฤษสามารถนามายืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์ได้ The English test results can be submitted on the day of the interview)
ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (สาคัญมากโปรดระบุ)
Appication for admission (Important, please specify)
ภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร The semester No. You wish to apply for (1 or 2)
ภาคการศึกษาที่ Semester No ______________________________________________
หลักสูตร/แขนงวิชาที่สนใจสมัคร (curriculum / field of interest)
 ระดับปริญญาโท ( Master’s degree )
แผนการศึกษา (Study plan)
 แผน ก1 (Plan A1) ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต (Thesis only 36 credit)
 แผน ก2 (Plan A2) ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ 12+24 หน่วยกิต (Coursework with thesis 12+24 Credit)
แขนงวิชา (field)
 แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสาอาง (Pharmaceutical and Cosmetic Technology)
 แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ( Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
 แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)
 แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ (Management in Pharmacy and Health Service)
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 ระดับปริญญาเอก ( Doctorate degree)
แผนการศึกษา (Study plan)
แบบที่ 1 Plan1
 แบบ 1.1 (Plan 1.1)
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
Graduated with Master’s Degree (Thesis only 48 credit)
 แบบ 1.2 (Plan 1.2)
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต)
Graduated with Bachelor’s Degree (Thesis only 72 credit)
แบบที่ 2 Plan2
 แบบ 2.1 (Plan 2.1)
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา12+36 หน่วกิต รวม 48 หน่วยกิต)
หลักสูตGraduated
ร/สาขาวิชwith
า Master’s Degree (Coursework with thesis 12+36 Credit Total 48 Credit)
แบบ 2.2 (Plan 2.2)
ระดับปริญ
ญาเอก
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา 24+48 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
Graduated with Bachelor’s Degree (Coursework with thesis 24+48 Credit Total 72 Credit)
แขนงวิชา (field)
 แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสาอาง (Pharmaceutical and Cosmetic Technology)
 แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ( Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
 แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ (Drug Utilization and Health Outcomes Research)
 แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ (Management in Pharmacy and Health Service)

ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า ข้อ ความดัง กล่า วข้า งต้น เป็น ความจริง ทุก ประการ และรับ ทราบยอมรับ เงื่อ นไข ตลอดจน ข้อ ปฏิบัติท่ี
กาหนดไว้ในการสมัครครั้ง นี้แ ล้ว จึง ลงลายมือ ชื่อ ไว้เป็นหลัก ฐาน (I hereby certify that the above statements are true in all
respects, acknowledge and accept the conditions. Rules of conduct specified in the application therefore sign his
name as an evidence )

ลงชื่อ (Signature) ............................................................... ผูส้ มัคร (Applicant)
(....................................................................)
วันที่ Date .............../.................../...................
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สาหรับเจ้าหน้าที่ For Officers Only
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแล้ว
 คุณสมบัติครบถ้วน
 เอกสารครบถ้วน
 ขาดหลักฐาน…………………………………….

(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูต้ รวจ
(.........................................................)
วันที่ .............../.................../....................

หลักฐานประกอบการสมัคร
 รูปถ่ายติดใบสมัคร(ไม่สวมแว่นตาดาหรือหมวก) 1 รูป
 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ,ชื่อสกุล,หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (กรณีที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร) จานวน 1 ชุด (ถ่ายสานา)
 บันทึกผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอด
หลักสูตร (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว) จานวน 1 ชุด (ถ่ายสาเนา)
 บันทึกผลการศึกษา ระดับปริญญาโท (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอด
หลักสูตร (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว) จานวน 1 ชุด (ถ่ายสาเนา)
 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
(ถ่ายสาเนา) จานวน 1 ชุด
 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานการชาระค่าสมัคร จานวน 350 บ.
โดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 091-014259-5 ชื่อ
บัญชี คณะเภสัชศาสตร์ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –รังสิต
 หลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่
1......................................................................................
2.......................................................................................

