UPDATE 13 June 2018

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (แก้ไขตามปฏิทินของ ทปอ.)
รายการ

วัน เดือน ปี

สถานที่/ผู้ดาเนินการ

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561

www.tcas.cupt.net (ทปอ.เป็นส่วนกลางในการ
รับสมัคร)

ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัคร

ตั้งแต่ 9-20 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดตามที่ ทปอ. กาหนด

ผู้สมัครสอบยื่นผลการสอบ BMAT และ
Portfolios

ตั้งแต่ วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 E-mail : cicmadmission@tu.ac.th

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House

วัวันนทีที่ ่ 1-3
มิถุนายน 2561
1-3 มิถุนายน 2561

www.tcas.cupt.net

ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย

วัวันนทีที่ ่ 55 มิมิถถุนุนายน
ายน 2561
2561

ทปอ.

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วัวันนทีที่ ่ 11
มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
เริ่มเริ
เวลา
08.00
น. น.
่มเวลา
08.00

ห้อง 2003 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 2
มธ.ศูนย์รังสิต

สานักทะเบียนนักศึกษาส่งรายชือ่ ผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ให้ ทปอ.

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

สานักงานทะเบียนนักศึกษา

ทปอ.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (ผู้ผ่านการ
คัดเลือก)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

www.tcas.cupt.net

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

รายงานตัว/ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วัวันนทีที่ ่ 21
ถุนุนายน
ายน 2561
2561
18 มิ
มิถ

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561

www.reg.tu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)









 กาหนดให้รายงานตัวทาสัญญาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 923 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย ให้ผู้ มีสิ ทธิ์ เ ข้า ศึก ษาฯ (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) แสดงความจานงเข้า ศึก ษาพร้ อ มชาระ
มัด จาค่า ธรรมเนีย ม การศึกษา 200,000 บาท โดยซื้อแคชเชียร์เ ช็คในนาม “โครงการ
หลักสูตรทวิภ าษา (คณะทันตแพทยศาสตร์)” ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต และทา
สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด คาแนะนาการทาสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบฟอร์มการทาสัญญาฯ และตัวอย่างการกรอกรายละเอียดการทาสัญญา ที่ www.cicm.tu.ac.th
(ตาม Link ที่แนบท้ายนี้)
กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) มีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถมาแสดงความจานงเข้า
ศึกษาและทาสั ญ ญาการเป็ น นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในวั น และ
เวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7123

 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดท
www.reg.tu.ac.th และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศฯ คือ
1. ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร
2. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มี
สิทธิเ์ ข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสติ ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย หาก
ภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสติ ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ผู้นั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
4. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตาม
กฎหมายอาญาต่อไป
-----------------------------------------

Links to download the documents
เอกสารประกอบการทาสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ไฟล์ ดังนี้
1. สัญญาการเป็น นศ.ทพ.(หลักสูตรทวิภาษา-61)
http://www.eptumed.com/content/dent61_1.pdf
2. ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนศ.ทพ.ของผู้จบ ม. 6 ปี 2561
http://www.eptumed.com/content/dent61_2.pdf
3. A. หลักปฏิบัติในการทาสัญญาฯ
http://www.eptumed.com/content/dent61_3.pdf
4. C การจัดเรียงหลักฐานในการทาสัญญาเป็นนักศึกษา
http://www.eptumed.com/content/dent61_4.pdf
5. B. คาแนะนาในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
http://www.eptumed.com/content/dent61_5.pdf

