
 

 

 

วันที่ /คณะ/หน่วยงาน เวลา สถานที่ 
มธ. ท่าพระจันทร์   

 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565   
1.นิติศาสตร์ 9.00-12.00 น. หอประชุมใหญ่ 

 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565   
2.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 8.30-12.00 น. หอประชุมใหญ่ 
3.เศรษฐศาสตร์ 12.00-18.00 น. หอประชุมใหญ่ 

 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565   
4.ศิลปศาสตร์ 8.30-12.30 น. หอประชุมใหญ่ 

5.รัฐศาสตร์ 12.30-16.30 น. หอประชุมใหญ่ 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 
2565 

  

6.พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 9.00-12.00 น  หอประชุมใหญ่ 

7.วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 9.00-12.00 น หอประชุมเล็ก 

8.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 13.00-16.00 น. หอประชุมเล็ก 
 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565   
8.คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(บัณฑิตศึกษา) 

17.00-18.00 น. ส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ 
ท่าพระจันทร์ 

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565   
9.วิทยาลัยนวัตกรรม 09.00 - 12.00 น. หอประชุมเล็ก 

10.วิทยาลัยสหวิทยาการ 13.00-17.00 น. หอประชุมเล็ก 

 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565   
11.สถาบันภาษา (บัณฑิตศึกษา) 10.30 - 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 8  

ตึกสถาบันภาษา 

ก าหนดการซ้อมย่อย ประจ าปกีารศึกษา 2562-2563 



วันที่ /คณะ/หน่วยงาน เวลา สถานที่ 

มธ. ศูนย์รังสิต   
 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565   
1.วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 12.00-16.30 น. ห้องประชุม 2014 (ห้องประชุม

นานาชาติ) ชั้น 2 อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวม 

 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565   
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   08.30 - 16.30 น. ห้อง 1000 คน อาคารบรรยาย

รวม 4 
3.คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
(วันที่ 1) 

10.00 -16.00 น. คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ และ หอประชุม
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565   
4.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 07.00-12.00 น. อาคารสถาบันฯ 

5.คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
(วันที่ 2) 

10.00 -16.00 น. คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ และ หอประชุม
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565   
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ (ป.ตรี)   

13:30-14:30 น. ห้อง 252 อาคารปิยชาติ  

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565   
7.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ป.ตรี) 09.00-16.00 น. 

ปีการศึกษา 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 
ปีการศึกษา 2563  
เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้อง SC1002  
อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 
 



วันที่ /คณะ/หน่วยงาน เวลา สถานที่ 

8.ศิลปกรรมศาสตร์ 9.00-15.00 น  โรงละคอนแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9.วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 08.30 - 14.30 น. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึง
ภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต 

10.สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   08.00-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ TCC Land 
Auditorium  

11.แพทยศาสตร์ 10.30 - 11.30 และ 14.00 - 
15.00 น. 

ห้องประชุมแพทย์โดม 2 และ
ห้องประชุมแพทย์โดม 3 คณะ
แพทยศาสตร์ อาคารคุณากร 

12.สหเวชศาสตร์   09.00-16.00 น. ห้อง 231 อาคารบรรยายรวม 4 
13.ทันตแพทยศาสตร์   13.00 - 16.00 น. ปริญญาตรี 

ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 8 อาคาร
ราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 13.00 - 16.00 น. บัณฑิตศึกษา 
ใช้ห้องประชุมของคณะ 

14.พยาบาลศาสตร์   09.00-16.00 น. อาคารปิยชาติ ชั้น2  
1) ปริญญาตรี (ห้อง 218-219 )  
2.) บัณฑิตศึกษา (ห้อง 239) 

15.เภสัชศาสตร์ 10.00 น.- 15.00 น. ห้อง 3003 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม มธ.ศูนย์รังสิต 

16.วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์  (บัณฑิตศึกษา)  

10.00-12.00 น. ห้อง 231 อาคารปิยชาติ  

 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 
2565 

  

17.สาธารณสุขศาสตร์ 08.30-14.00 น. 
 

ห้อง 2014 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม ชั้น 2  

18.วิศวกรรมศาสตร์   13.00-16.00 น. ห้อง 231 บร.4 

 


