
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  
....................................................... 

 ด้วย  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  เห็ นสมควรเปิ ดรับสมัครและคัด เลือกบุ คคลเพ่ือเข้ าศึกษา                           
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
2. สาขาวิชาที่รับสมัคร และ จ านวนการรับเข้าศึกษา 

 

ระดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ระบบการศึกษา จ านวนรับ 

ระดับปริญญาเอก 
1133 

คณะแพทยศาสตร์  

• สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 4 
1134 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 6 

1135 • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

1136 • สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 4 
 

ระดับปรญิญาโท  
  1103 

คณะแพทยศาสตร์  
สาขาวชิาชีวเคมีและชวีวิทยาโมเลกุล  ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 4 

  1104 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

1105 • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

1106 • สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 5 

1107 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคกลางวนั(ทวิภาค) 10 

รวม 53 

 
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
 3.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   3.1.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
   3.1.2 ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
   3.1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
    3.1.4 ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิดทางวินัย    
ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
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นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ซึ่ งจะเข้ าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด                      
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
 3.2 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 3.1.1 ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร         
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.  เงื่อนไขการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน      
หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา 
กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 5. การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที ่7 มีนาคม 2566 
 5.1 ช่องทางการสมัคร  

ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาที่ตนเอง
สมัครได้ที่ www.med.tu.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ        
การสมัครไปที ่E-mail: gradstudies.med@gmail.com       

5.2 การช าระเงินค่าสมัครสอบ  
ช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 350 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชีธนาคาร :     

050-211902-7 ชื่ อบัญ ชี  คณ ะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยส่ งเอกสารช าระค่ าสมัครไปที่                     
E-mail: gradstudies.med@gmail.com โปรดระบุในเอกสาร (ค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566)  

(โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วยเพราะจะมีผลต่อการสมัคร) 

6. หลักฐานและเอกสารการสมัคร   
6.1 แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา (สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์) 
6.2 ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท) 
6.3 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ  จ านวน 1 รูป  
6.4 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง                  จ านวน 1 ฉบับ 
6.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
6.6 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)  จ านวน 1 ฉบับ 
6.7 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565  จ านวน 1 ฉบับ 

ที่หน่วยงานราชการออกให้  
6.8 ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี      จ านวน 1 ฉบับ 

และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้  
6.9 ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS  จ านวน 1 ฉบับ 

ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ กรณีท่ีสมัครเข้าศึกษาใน 
หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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7. การทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET (Thammasat  University – Graduate English Test)   
 7.1  ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไข         
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา โดยส่งให้คณะพร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ในวันที่        
ช าระเงินค่าสมัครสอบ หรือน าไปมอบให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์เป็นอย่างช้า 

  7.2  ม ห าวิ ท ย าลั ย ธ รรม ศ าสต ร์ ให้ บ ริ ก ารจั ด ท ด ส อบ ค วาม รู้ ภ าษ า อั งก ฤษ ให้ แ ก่ บุ ค ค ลทั่ ว ไป                        
TU-GET (Thammasat University-Graduate English Test) จั ด โดยสถาบั นภ าษ า สอบถามรายละ เอี ยด ได้ ที ่   
ส านักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.      
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 Email: 
tuget@litu.tu.ac.th 
 8.  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

          ก าหนดวันสอบ วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร            
ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ค าเตือน 
 

• ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี 
รูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน กรณีท่ีผู้เข้าสอบ 
ไม่แสดงบัตร มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

• ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย 
• หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี 

9.  คุณสมบัติเฉพาะ/ก าหนดการคัดเลือกของหลักสูตร ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

10. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                         
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบ                 
และต้องปฏิบัติ ที ่www.reg.tu.ac.th 

11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 11.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด     
ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน            
การข้ึนทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 
 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ                
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง                  
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่  1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้              
ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา  
 11.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ                 
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย               
ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นับระยะ    
เวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  
 11.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 22                               
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐาน               
ประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  
 หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย             
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
 
12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย คณะแพทยศาสตร์  

12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 

12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยป ระยุกต์  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555 

12.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

12.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 

12.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย 
(ฉบับที1่4) พ.ศ. 2563 

12.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ ) เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย (ฉบับที่15)     
พ.ศ. 2564 
 

                      ประกาศ  ณ  วันที่            มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

 
                                                                   (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ)                                                                                  
                                                                        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

                                               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)      
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล          รหัสสาขา 1 1 3 3 

คุณสมบัติเฉพาะ  
1. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
     1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.25   

     1.2 ส าหรับผู้ต้องการศึกษาในแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (แบบ 1.1) ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบคัดเลือก 

2. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา       

คณะแพทยศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

     2.2 ส าหรับผู้ต้องการศึกษาในแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (แบบ 1.2) ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบคัดเลือก 

3. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุลของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจพิจารณาเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน    
ไปศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ในแผนการศึกษาที่ต้องศึกษารายวิชาและมี
การท าวิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) ได้ ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.50 

4. ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
5. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรฯ ก าหนด 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที ่E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  
      (สามารถ Download ได้ที ่www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 

4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 

http://www.med.tu.ac.th/
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7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

       ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 

8.   ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตาม

คุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

9.   ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

10. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 แผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องส่งเอกสารผลงาน
ตีพิมพ์มาแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง จ านวนฉบับละ 4 ชุด 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 

สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ช้ัน 2  
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9757-9, 089-454-6408  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 
คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)      
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์           รหัสสาขา 1 1 3 4 

คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับผู้ที่จะเลือกเรียน แบบ 1 ซึ่งเป็นการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
แบบ 1.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ
สาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.50 หรือมีประสบการณ์งานวิจัยที่นอกเหนือวิทยานิพนธ์  
ส าหรับผู้ที่จะเลือกเรียน แบบ 2 ซ่ึงเป็นการศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
แบบ 2.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต หรือหลักสูตรแพทย์
แผนไทยมหาบัณฑิต หรือสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์งานวิจัยในการท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแพทย์แผนไทยและมีผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต หรือหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หรือสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 กรณีที่มาจาก
สาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาแพทย์แผนไทย ผู้สมัครต้องมีใบประกอบโรคศิลปะด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือแพทย์แผนไทยในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย 
แบบ 2.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทย าลัยรับรอง  
วิทยฐานะ โดยต้องมีผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต         
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม      
ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 

3. ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์         
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือ
สาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

3.2 เป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยป ระยุกต์        
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแผน ก แบบ ก 2 ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป          
และลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยการเสนอของคณะอนุกรรมการหลักสูตร  
และอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาร่วมกันว่ามีความรู้ความสามารถมากพอให้ปรับเปลี่ยนมาศึกษาระดับปริญญาเอก 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนระดับการศึกษาดังกล่าว 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านตามเกณฑ์และท าวิทยานิพนธ์
ให้มีจ านวนหน่วยกิตเท่ากับระดับปริญญาเอก และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก  
หมายเหตุ  

- กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาก าหนด 

- กรณีของผู้สมัครมีต้นสังกัดและสามารถให้ทุนไปเรียนต่างประเทศได้ทางกรรมการหลักสูตรสามารถติดต่อส่ง
นักศึกษาไปเรียนยังต่างประเทศได้เป็นเวลา 1 ปี โดยต้นสังกัดต้องมีจดหมายยินยอมให้นักศึกษารับทุนเรียนและให้ทุน
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เรียนต่างประเทศเหมือนการได้รับทุนจาก กพ แบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ  
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

(สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท 

              ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 
        นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
10. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่เลือกแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (แบบ 1) 

- แบบ 1.1 ต้องส่งเอกสารประสบการณ์งานวิจัยที่นอกเหนือวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง  
- แบบ 1.2 ต้องส่งเอกสารประสบการณ์งานวิจัยที่นอกเหนือสารนิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

         จ านวนเรื่องละ 4 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
11. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) 

จ านวน 4 ชุด เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบ
สัมภาษณ ์

 
 

http://www.med.tu.ac.th/
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ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 - 12.00 น.  วิชาความรู้ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ช้ัน 2  
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมแพทย์โดม 4 ชั้น 2  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2926-9757-9, 091-228-2043 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)      
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก           รหัสสาขา 1 1 3 5 

คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาที่เทียบเท่าหรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือมีฐานการเรียนระดับ
ปริญญาตรีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งในและนอกประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง     
วิทยฐานะที่มีผลการเรียนดีมากอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 

         1.2 เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และอาจารย์ที่ปรึกษา       
ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ให้ปรับเปลี่ยนมาศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน
ระดับการศึกษาดังกล่าวต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ และท าวิทยานิพนธ์ ให้มีจ านวนหน่วยกิตเท่ากับระดับปริญญาเอก และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

        1.3 ผู้ เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบ ต้องไม่ เกิน 2 ป ี           
นับถึงวันสมัคร 
หมายเหตุ 
           อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมแบบไม่นับหน่วยกิต จากหลักสูตรที่ เปิดสอน
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 

2. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท         
2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

รักษาผู้ป่วย หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ         
มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25  

2.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาหรือระบาดวิทยาคลินิก และ  วิทยานิพนธ์หรือ     
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติหรือได้รับการน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
           2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจาก    
วันที่สมัคร 

3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามการประเมิน      
ของคณะอนุกรรมการหลักสูตร 
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เอกสารประกอบการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  

(สามารถ Download ได้ที ่www.med.tu.ac.th/หัวข้อรับสมัครนักศึกษา) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 

4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 

8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท         

ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

10.  เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) 
จ านวน 4 ชุด เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 09.00 - 12.00 น. และ 

13.00 - 16.00 น. 
สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยการตัดสินผลการสอบคัดเลือก 
จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารข้อเขียน
แนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) ที่ผู้สมัครส่งในวันสมัคร
สอบ 

สถานที่สอบ : ห้องประชุมใหญ่ CRC ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9757-9 , 081-853-5187 
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เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)      
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด  (หลักสูตรนานาชาติ)    รหัสสาขา 1 1 3 6 

คุณสมบัติเฉพาะ   
ส าหรับผู้ที่เลือกเรียน แบบ 1 ซึ่งเป็นการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
             แบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

1. ส าหรับนักศึกษาไทย 
       1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

1.2  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
  2. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

2.1 ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเทียบเท่า  
     2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ     
ถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
             แบบ 1.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  1. ส าหรับนักศึกษาไทย 
1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่

เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  1.2  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 

  2. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
       2.1  ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาท่ีเทียบเท่า  

      2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ      
ถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

ทั้งนี้ หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น 
เป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอ่ืนที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้ 
      3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด        
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขา
ที่เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยที่การศึกษาในระดับ   
ปริญญาตรี จะต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50  
          3.2  ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิดของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า       
18 หน่วยกิต 
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4. ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้น ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS        
โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจาก     
วันสอบถึงวันสมัคร ดังนี้ 
 
4.1 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS Paper-

based 
Internet-
based 

Paper-
based 

Computer-
based 

คะแนน 500 61 500 61 6.0 
     
4.2 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข 

ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ดี เช่น 
ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ าเกณฑ์ ดังนี้ 
 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS Paper-

based 
Internet-
based 

Paper-
based 

Computer-
based 

คะแนน 400 32 400 32 4.5 
     
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

นักศึกษาไทย 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  
2. พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและก าหนด 
3. เงื่อน ไข อ่ืนๆ ให้ เป็ น ไปตามประกาศรับสมัครบุ คคล เข้ าศึกษาในระดับบัณ ฑิ ตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ 
นักศึกษาต่างชาติ 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งประวัติและผลงาน พร้อมกับจดหมายรับรอง (recommendation letter) อย่างน้อย 
2 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  

2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  
3. พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
4. เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ 
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เอกสารประกอบการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันทีช่ าระเงินค่าสมัครสอบ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด   

(สามารถ Download ได้ที ่www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท    

ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
10. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper)  

จ านวน 4 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

11.  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องส่งประวัติและผลงาน พร้อมกับจดหมายรับรอง (recommendation letter) 
อย่างน้อย 2 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 – 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด   
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2926-9757-9, 085-916-5343 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


15 

เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาโท)      
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล          รหัสสาขา 1 1 0 3 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในและต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้  

2. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไม่ผ่านตามเกณฑ์  ภายใน 2 ครั้ง สามารถโอนมา
ศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์  ให้ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ ก าหนด 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินคา่สมัครสอบ 

1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  
(สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (คา่สมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกลุ ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท ตามคุณสมบัติ

ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ป ี

นับถึงวนัสมัคร จ านวน 1 ฉบบั 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ ์
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2926-9757-9 , 089-454-6408 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ก าหนดการสอบ  วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)      
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์          รหัสสาขา 1 1 0 4 

คุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับผู้ที่จะเลือกเรียน แผน ก 1 ซ่ึงเป็นการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือ
สาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00       
มีประสบการณ์งานวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ทีเ่ป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่นอกเหนือจากสารนิพนธ์  

ส าหรับผู้ที่จะเลือกเรียน แผน ก 2 ซ่ึงเป็นการศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
หมายเหตุ  กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาต่างชาติที่จะสมัครเรียนต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี   
ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1. ส าหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก 1 และ แผน ก 2 ข้อ 1 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์    
และวิชาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

2. ส าหรับผู้ เข้าศึกษาแผน ก 2 ข้อ 2 ต้องผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ และวิชาที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

3. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึง
วันสมัคร 

4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์ 

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

(สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

http://www.med.tu.ac.th/
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6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 
     ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตาม

คุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 
     นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
10. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่เลือกแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผน ก 1 ต้องส่ง

เอกสารผลงานตีพิมพ์ที่ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่นอกเหนือสารนิพนธ์ จ านวนเรื่องละ 4 ชุด           
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 - 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 4 ชั้น 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2926-9757-9, 091-228-2043 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)      
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก           รหัสสาขา 1 1 0 5 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือมีฐานการเรียนระดับปริญญาตรีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 

2. กรณีเป็นผู้เข้าศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามการประเมินของ
คณะอนุกรรมการหลักสูตร 

3. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติ ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ผ่านตามเกณฑ์ภายใน 2  ครั้ง             
หรือไม่สามารถด าเนินวิทยานิพนธ์ได้ตามเกณฑ์ของปริญญาเอก สามารถโอนมาศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท  

4. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันสมัคร 
      5. คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักสูตร 

เอกสารประกอบการคัดเลือก  
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 

1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (สามารถ Download ได้ที ่
www.med.tu.ac.th) 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  

3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 

4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 

8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท       

ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 

9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

10. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) จ านวน 

4 ชุด เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบสัมภาษณ์ 
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ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 
 

09.00 - 12.00 น. และ 
13.00 - 16.00 น.  
 

สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยการตัดสินผลการสอบคัดเลือก 
จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารข้อเขียน 
แนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการ 
คัดเลือกเข้าศึกษา(concept paper) ที่ผู้สมัครส่งในวัน
สมัครสอบ 

สถานที่สอบ : ห้องประชุมใหญ่ CRC ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2926-9757-9 , 081-853-5187 
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ก าหนดการสอบ วิชาที่สอบ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ 

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปรญิญาโท)      
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด (หลกัสูตรนานาชาติ)         รหัสสาขา 1 1 0 6 

คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. ส าหรับนักศึกษาไทย 
      เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งมีคุณสมบัติดงันี้  
  1.1 มีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจาก

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ 
  1.2 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  

 1.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

   2. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
      2.1 มีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เทียบเท่าจากในหรือต่างประเทศ และ  
       2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา  
   3. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ผ่านตามเกณฑ์ภายใน 2 ครั้ง 
สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 
               4. ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้น ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS        
โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึง 
วันสมัคร ดังนี้ 
                     4.1 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS 

Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based 
คะแนน 500 61 500 61 6.0 

                     4.2 เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข 
                            ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดี 
เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ า
เกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS 

Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based 
คะแนน 400 32 400 32 4.5 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  นักศึกษาไทย 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  
2. พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
      และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ 

นักศึกษาต่างชาติ 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งประวัติและผลงาน พร้อมกับจดหมายรับรอง (recommendation letter) อย่างน้อย 2 ฉบับ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  
2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
3. พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
4. เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และ/หรือคณะแพทยศาสตร ์ 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 

1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด   
      (สามารถ Download ได้ที่ www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา 
      ที่ส าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทตามคุณสมบัติ 
      ที่แจ้งไว้ จ านวน 1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ผลสอบต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปี 
      นับถึงวนัสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
10. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องส่งประวัติและผลงาน พร้อมกับจดหมายรับรอง (recommendation letter)  

อย่างน้อย 2 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด  (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 – 12.00 น. วิชาความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลลต์้นก าเนดิ   
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2      
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ ์
สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2      
 

 
 

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

คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)      
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)        รหัสสาขา 1 1 0 7 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ส าหรับนักศึกษาไทย 
 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตท้ังในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตล อดหลักสูตร          
ไม่ต่ ากว่า 2.75  
         1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็น      
ไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร       
เข้าศึกษา 
         1.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ         
อาจได้รับพิจารณาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ 

2. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
        2.1 มีคุณวุฒิทางด้านแพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาที่เทียบเท่าจากในหรือต่างประเทศ และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
        2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS Paper-

based 
Internet-
based 

Paper-
based 

Computer-
based 

คะแนน 500 61 500 61 6.0 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติแบบมีเงื่อนไข 
ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ดี 

เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยต้องมีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ต่ าเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

TOEFL TU-GET 
IELTS Paper-

based 
Internet-
based 

Paper-
based 

Computer-
based 

คะแนน 400 32 400 32 4.5 
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เอกสารประกอบการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ E-mail : gradstudies.med@gmail.com ในวันที่ช าระเงินค่าสมัครสอบ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)                     

(สามารถ Download ได้ที ่www.med.tu.ac.th) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 350 บาท)  
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่สถาบันการศึกษา

ทีส่ าเร็จการศึกษาออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท           

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

วันสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
10. เอกสารแนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) จ านวน 4 ชุด            

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องน าเสนอปากเปล่าในวันสอบสัมภาษณ์ 

ก าหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
           วันสอบ           เวลา                    วิชาสอบ 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 09.00 - 12.00 น. และ 

13.00 - 16.00 น. 
 

สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยการตัดสินผลการสอบคัดเลือก 
จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารข้อเขียน 
แนวคิดการวิจัยที่คาดว่าจะท าเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการ 
คัดเลือกเข้าศึกษา (concept paper) ที่ผู้สมัครส่งในวันสมัคร
สอบ 

สถานที่สอบ : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2926-9757-9, 089-454-6408 
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ปฏิทินก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี ที่ 
การรับสมัคร  
ผู้สมัครสามารถดาวนโ์หลดใบสมัคร 
ได้ที่ http://www.med.tu.ac.th และ 
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 350 บาท  
ผ่านโดยโอนเงนิผา่นบัญชีธนาคารทหารไทย  
เลขที่บัญชีธนาคาร : 050-211902-7 
ชื่อบัญชี : คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่   
E-mail : gradstudies.med@gmail.com       

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง  
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่   
E-mail : gradstudies.med@gmail.com       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ 
สอบสัมภาษณ์ พร้อมแผนผังที่นั่งสอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มนีาคม 2566 http://www.med.tu.ac.th 
และที่งานบัณฑิตศึกษา ชัน้ 5 อาคาร
คุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต            

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
ระดับปริญญาเอก 
สาขาวชิาชีวเคมีและชวีวิทยาโมเลกุล 
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวชิาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ 
ต้นก าเนิด (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
ระดับปรญิญาโท 
สาขาวชิาชีวเคมีและชวีวิทยาโมเลกุล 
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สาขาวชิาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ 
ต้นก าเนิด (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 
 

สถานที่จัดสอบ 
- สาขาวชิาชีวเคมีและชวีวิทยาโมเลกุล 
- สาขาวชิาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์  
  ต้นก าเนิด (หลักสตูรนานาชาติ)  
- สาขาวชิาศัลยศาสตร ์
  ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชัน้ 2  
  คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 
 
- สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 4 ชัน้ 2  
  คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

สอบสัมภาษณ์ 
ระดับปริญญาเอก 
สาขาวชิาระบาดวิทยาคลินิก 
ระดับปริญญาโท 
สาขาวชิาระบาดวิทยาคลินิก 
สาขาวชิาศัลยศาสตร ์

 
สาขาวชิาระบาดวิทยาคลินิก 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 
 
สาขาวชิาศัลศาสตร ์
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 

สถานที่จัดสอบ 
สาขาวชิาระบาดวิทยาคลินิก 
ณ ห้องประชุมใหญ่ CRC ชั้น 4 อาคาร
กิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
 
สาขาวชิาศัลยศาสตร ์
ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2  
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 http://www.med.tu.ac.th 
และที่ งานบัณฑิตศึกษา ชัน้ 5 อาคาร
คุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  
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ก าหนดการ วัน เดือน ปี ที่ 
แสดงความจ านงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 24 - วนัพฤหัสบดีที่ 

27 เมษายน 2566 
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดย
สามารถแสดงความจ านงเข้าศึกษาโดย 
download แบบฟอร์มแจ้งความจ านงเข้า
ศึกษา ที่ www.med.tu.ac.th 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ แจ้งให้ทราบภายหลัง คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสติ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   แจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานทะเบียนนักศึกษา  

มธ. ศูนย์รังสิต            
เปิดภาคการศึกษา แจ้งให้ทราบภายหลัง คณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  

 


