
   
  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง   รายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
---------------------- 

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เรื่อง การรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 รอบที่ 5    
รับตรงอิสระ นั้น 

 บัดนี้ การสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกฯ ตามรายชื่อที่
แนบทายประกาศนี้  

ทั้งนี้ขอแจงรายละเอียดใหผูผานการคัดเลือกฯ ทราบและปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้  
  ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่  E-mail : cicm.tu.admission@gmail.com                 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 หากไมดําเนินการตามวันที่กําหนดจะถือวาสละสทิธิ์เขาศึกษา 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา) วันที่ 30 มิถุนายน 2563          

ที่ www.cicm.tu.ac.th 
  ผูผานการคัดเลือกแบบมีเงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ จะตองสงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   

ที่ผานตามเกณฑรับเขาศึกษาตามที่ประกาศรับสมัครฯ กอนเดือนสิงหาคม 2563 มิฉะนั้น จะถือวาขาดคุณสมบัติ  
ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 

                                ประกาศ ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

      (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน) 
       รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
       ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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หนาที่ 1/2 

รายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

การรับรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ   

จํานวน 10 คน  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร 

ลําดับ เลขที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 
1 2563290100/0007 นางสาว สิริน ศรีศิริรุง 
2 2563290100/0023 นาย นรบด ี สิริเพ็ญโสภา 
3 2563290100/0026 นาย ภาคิน จรัสเสถียร 
4 2563290100/0033 นางสาว สุชญา ดํารงวัฒนะสุข 
5 2563290100/0037 นางสาว ลัลลลลิล โสจิกุล 
6 2563290100/0041 นางสาว ญาณวด ี จิตตกูลสัมพันธ 
7 2563290100/0073 นางสาว จรัสดาว วิชยประเสริฐกุล 
8 2563290100/0093 นาย ภัทราวุธ บุตรจันทร 
9 2563290100/0111 นางสาว กัลยชนิต จงธนพิพฒัน 
10 2563290100/0128 นาย ธนกฤต ชัยชนะวงศ 

ลําดับรายชื่อสาํรอง จํานวน 3 คน  ประกาศเรียงตามคะแนน 

ลําดับ เลขที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 
1 2563290100/0064 นางสาว ฐิติกาญจน จึงธีรพานชิ 
*2 2563290100/0077 นาย พิธิวัฒน ธรรมปริพัตรา 
3 2563290100/0051 นางสาว เมษณีย พิทักษวงศ 

หมายเหตุ      *รายชื่อสาํรอง ลาํดับที่ 2 เปนรายชื่อสํารองแบบมีเงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ  

รายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรทวิภาษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

การรับรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ  

จํานวน 3 คน  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร 

ลําดับ เลขที่สมัคร คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 
1 2563290100/0006 นางสาว นีกีย เกตุสมบูรณ 
*2 2563290100/0090 นางสาว ชนกพร ยะปญญา 
3 2563290100/0122 นางสาว เครือทิพย ตรีเลิศรัตน 

หมายเหตุ      *รายชื่อลาํดับที่ 2 เปนผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาฯแบบมีเงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ 

or

or

or



หนาที่ 2/2 

รายละเอียดสําหรับผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี  

ประจาํปการศึกษา 2563  รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ  
1. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาฯ ประกาศตามลําดับของเลขที่สมัคร 

     ประกาศรายชื่อสํารองประกาศตามลําดับคะแนนสอบ 

2. ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาฯ ตองพิมพแบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์ที่ www.cicm.tu.ac.th 
แลวกรอกขอมูลในแบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์ใหครบถวน แลว  Scan สงไปยัง E-mail :
cicm.tu.admission@gmail.com  ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 หากไมดําเนินการตามวัน
ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษา 

3. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาฯ (ผูที่ยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
ที่ www.cicm.tu.ac.th

4. กําหนดการทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทยและนักศึกษาทันตแพทย พรอมชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจาย 1 ภาคการศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

(กําหนดการ พรอมรายละเอียดตางๆและสถานที่จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาฯ)

- ติดตอโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
    โทรศัพท 0-2564-4440-9 ตอ 7595 เบอรมือถือ 094-553-1535 
- ติดตอโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

โทรศัพท 0-2986-9213 ตอ 7123  เบอรมือถือ 098-446-3554


