ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2564
…………………………………..
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงขอประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) รายละเอียดดังนี้
1. จานวนที่รับ : 4 คน
2. แผนการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในวัน เวลาราชการปกติ ระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอน
เป็ น ภาษาอั ง กฤษ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา (ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ) ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติตาม
แผนการศึกษาดังนี้
2.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตามแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
2) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (ทางานวิจัย ณ หน่วยงานต้นสังกัด)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
แบบ 1. 2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
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(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานดังกล่าว
กระทาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
3) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
4) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า และวิทยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
ทั้งสองแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่รับรองโดยทันตแพทยสภาจากประเทศ
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา กรณี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ต้ อ งมี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองเป็ น
ภาษาอังกฤษ
5) ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่า
กว่า 550 คะแนน หรือ คะแนน TU-GET Computer –Bases ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน ซึ่งจัดสอบโดยสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ไม่ต่า
กว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่าระดับ 6.5
6) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือ ไม่
ต่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบ
ภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
7) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้ เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเมื่อผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ
8) กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
3. กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
4. วิธีการรับสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th
4.1 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ (ในข้อ 5) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง พร้อมชาระค่า
สมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ด้วยตนเองที่สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ
4.2 ส่งเอกสารเอกสารหลักฐานที่ระบุ (ในข้อ 5) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อม
หลักฐานการชาระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี เลขที่
บัญชี : 178-2-41233-5 ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา
คลองหลวง และสาเนาหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งเอกสารทั้งหมด มาที่
ที่อยู่ : สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155 โทรสาร: 0-2986-9205
5. หลักฐานและเอกสารสมัคร
5.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย
5.2 ค่าสมัคร จานวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท)
5.3 สาเนาบัตรประชาชน
5.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (สาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่)
5.5 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว)
5.6 หนังสือรับรองจากผู้บั งคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อ กรณีได้รั บการ
คัดเลือกและมีต้นสังกัด
5.7 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ดังนี้
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1) ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่า
กว่า 550 คะแนน หรือ คะแนน TU-GET Computer –Bases ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 79
คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่าระดับ 6.5
2) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
ก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 61
คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
3) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเมื่อผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ
4) กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสาเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสาเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ
6. การคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้ ส มั ครต้ องมี ผ ลการสอบวั ดความรู้ ภาษาอั งกฤษ TU-GET ซึ่ ง จั ด สอบโดยสถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน (Paperbased) หรือไม่ต่ากว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน (Internet-based)
หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่าระดับ 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
3) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึ ก ษาก่ อ นได้ โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า ต้ อ งมี ผ ลสอบภาษอั ง กฤษ TU-GET ซึ่ ง จั ด สอบโดยสถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paperbased) หรือไม่ต่ากว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือ
มีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
4) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้ เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลั กสูตร และเมื่อผ่านการประเมิ นโดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ
5) กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
6) สาหรับผู้สมัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
6.1) ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
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6.2) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน
2 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8
อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ เว็บไซต์
http://www.dentistry.tu.ac.th
8. กาหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันที่สอบ
เวลา
เวลา 09.00 – เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 – เวลา 16.00 น.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ณ สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121 (จะแจ้งหมายเลข
ห้องสอบให้ทราบภายหลัง)
9. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบ
บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี
รู ป ถ่าย และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลั ก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่
หมดอายุไปแสดงในวันสอบ
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ณ สานักงานบัณฑิตศึกษา
และวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่
http://www.dentistry.tu.ac.th
11. รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษา ณ สานักงานบัณฑิตศึกษา และวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2564 สาหรับรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
12. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งภายหลัง
13. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นศึกษา
1) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
กาหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจาเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
2) ผู้ ที่ ผ่ านการรั บ เข้ าศึ กษาโดยใช้ วุ ฒิ การศึ กษาจากต่ างประเทศต้ องยื่ นใบส าคั ญแสดงวุ ฒิ
การศึกษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนาส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้
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นามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกาหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้ว
ยังไม่อาจนาส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
3) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจาเป็น ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
4) หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้
อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น
13. การปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
รายละเอียดการชาระค่าลงทะเบียนนักศึกษาตามปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายละเอียด
รับสมัคร

วันเดือนปี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

สถานที่
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.dentistry.tu.ac.th
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.dentistry.tu.ac.th
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้อง
สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.dentistry.tu.ac.th
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รายงานตัวเข้าศึกษา

วันที่ 14 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศ

แจ้งให้ทราบภายหลัง

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ
ชาระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

แจ้งให้ทราบภายหลัง

สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ผู้สาเร็จระดับปริญญาบัณฑิต
ผู้สาเร็จระดับปริญญามหาบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ 28,300.- บาท
ภาคการศึกษาละ 26,800.- บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าจดทะเบี ยนล่ าช้า ค่ารั กษาสภาพนักศึ กษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารุ ง
มหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานบัณฑิตศึกษา และวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155 โทรสาร: 0-2986-9205
http://www.dentistry.tu.ac.th, E-mail; dent.tu13@gmail.com

