
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  

โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
และความรู้พื้นฐานนานาชาติ  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา (Quota) 
………………………………... 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษา
แพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ท่ีมีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 โควตา (Quota)  ด าเนินการยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ทาง student.mytcas.com นั้น 

บัดนี้ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ตามรายชื่อที่
แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย  

ประกาศ  ณ  วันที่     เมษายน   พ.ศ.  2563 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (ผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา)หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
 

จํานวน 14 คน  ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัคร 
 

ลําดับ เลขที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

1 2563290100/0003 นางสาว ฐิตตินันท โรจนทองปอนด 

2 2563290100/0037 นาย ภควิชญ วนมงคล 

3 2563290100/0074 นางสาว ปุญชรัสมิ์ เจียรนิลกุลชัย 

4 2563290100/0093 นาย พล เลิศยนตชีพ 

5 2563290100/0104 นางสาว ไอริน พงษสาระนันทกุล 

6 2563290100/0142 นางสาว ธิณปวีร ทองกองทุน 

7 2563290100/0223 นางสาว ษุภาพิชย สุเบญจา 

8 2563290100/0269 นางสาว กรวรรณ ชาติกิจเจริญ 

9 2563290100/0302 นาย ภีมป พงษสุขเวชกุล 

10 2563290100/0306 นาย ทัฬห ออศิริชัยเวทย 

11 2563290100/0333 นางสาว สริตา เศวตศุทธิสรร 

12 2563290100/0362 นาย ภาคย นิติธรรม 

13 2563290100/0521 นางสาว พรหมพร นําเกียรติวงษา 

14 2563290100/0546 นาย ภีรภัทร เผาประพันธ 

 

หมายเหตุ : 1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ประกาศตามลําดับของเลขที่สมัคร  

                 2. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ แสดงความจํานงเขาศกึษา ทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย พรอมชําระมัดจํา

คาธรรมเนียมการศึกษา 475,000 บาท  โดยซ้ือแคชเชียรเช็คในนาม 

                   “วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มธ.”  

                    (ในกรณีซื้อแคชเชียรเช็คหากไมอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหซื้อเปนดราฟท)  

                   และทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

                     ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563  ณ หอง A 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตามลําดับ วันและเวลา ตอไปนี้ 
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- วันที่  5 พฤษภาคม  2563  (ช่วงเช้า)  
เวลา 09.30-10.00  น.  :  ล าดับที่ 1-2  
เวลา 10.00-10.30  น.  :  ล าดับที่ 3-4  
เวลา 10.45-11.15  น.  :  ล าดับที่ 5-6  
เวลา 11.15-11.45  น.  :  ล าดับที่ 7-8  
 

- วันที่  5 พฤษภาคม  2563  (ช่วงบ่าย)  
เวลา 13.30-14.00  น.  :  ล าดับที่ 9-10  
เวลา 14.00-14.30  น.  :  ล าดับที่ 11-12 
เวลา 14.30-15.00  น.  :  ล าดับที่ 13-14 
 

ข้อควรปฏิบัติ   
1. ผู้เข้าท าสัญญาฯ ทุกท่านต้องไปยังห้องท าสัญญาฯ ให้ตรงตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
2. ผู้เข้าท าสัญญาฯ ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่น ามาเอง

และเว้นระยะห่างตลอดเวลาที่ท าสัญญาฯ  
3. ผู้เข้าท าสัญญาฯ ต้องเตรียมเอกสารการท าสัญญาฯ ต่างๆ ตามค าแนะน าการท า

สัญญาฯ ให้ครบถ้วนเพ่ือไม่ให้เกินเวลาการท าสัญญาฯในล าดับถัดไป  
 

ด า วน์ โ ห ล ด   ค า แ น ะน า ก า ร ท า สั ญ ญา เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า แ พ ทยศ า สต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบฟอร์มการท าสัญญาฯ และตัวอย่างการกรอกรายละเอียด
การท าสัญญา ที่ www.cicm.tu.ac.th (โปรดศึกษาและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน) 
        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษา ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
พร้อมช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากขอยกเลิกสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ 
ในภายหลัง จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.   การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ใหม่ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 8 กล่าวคือ  

  8.1  ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการนี้  
8.2  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ

หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะไม่รับเข้าศึกษา 

 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่
คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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  8.3    ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนใน

ประเทศไทย  หากภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 8.4    ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 4.  เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :  เดือน สิงหาคม 2563 
 
 
 
 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการท าสัญญาฯ ในวันดังกล่าว 
- ติดต่อโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
    โทรศัพท์ : 0-2564-4440-9 ต่อ 7595 หรือ 7606 

         มือถือ   :  094-553-1535 
          


