
 ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 1 Portfolio 
---------------------- 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ผู ้ผ ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 1 Portfolio ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mytcas.com นั้น 

 บัดนี้ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 Portfolio ตามรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี ้

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียด 
แนบท้ายโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

ประกาศ ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

   (รองศาสตราจารย์ สมชาติ  แตรตุลาการ) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 1 Portfolio  

 

จ านวน 10 คน  ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัคร 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 2566290100/0175 นางสาว ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 
2 2566290100/0196 นางสาว พลอยธิดา บิสลาม 
3 2566290100/0206 นาย อาชว์ ทองอนันต์ 
4 2566290100/0680 นางสาว ลภัสรดา พงศ์พิเชฐกุล 
5 2566290100/0711 นางสาว ธนวัน อังคณานุชาติ 
6 2566290100/0727 นางสาว ปุณญภา ธาราอริยกุล 
7 2566290100/0770 นางสาว ศิรยาภา ศุทธรัตน์ 
8 2566290100/0842 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 
9 2566290100/0908 นางสาว วีวาร ์ มัลเลน 
10 2566290100/0969 นางสาว ลภัธ กฤตอภิสิทธิ์ 

 
หมายเหตุ  

1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประกาศตามล าดับของเลขที่สมัคร  
2.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ แสดงความจ านงเข้าศึกษา ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อม

ช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 บาท โดยซื้อแคชเชียร์เช็คในนาม “โครงการบรกิารสังคมเพื่อ
การศกึษา (คณะทันตแพทยศาสตร์)” และท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
ตามล าดับ ต่อไปนี้ 

เวลา 08.45 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 - 10.00 น.  แนะแนวการจัดการเรียนการสอน 

  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ท าสัญญานักศึกษาทันตแพทย์ 
 

ข้อควรปฏิบัติ   
1. ผู้เข้าท าสัญญาฯ ทุกท่านต้องไปยังห้องท าสัญญาฯ ให้ตรงตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
2. ผู้เข้าท าสัญญาฯ ต้องเตรียมเอกสารการท าสัญญาฯ ต่าง ๆ ตามค าแนะน าการท าสัญญาฯ         

ให้ครบถ้วนเพ่ือไม่ให้เกินเวลาการท าสัญญาฯ ในล าดับถัดไป  
 

ดาวน์โหลด  ค าแนะน าการท าสัญญาเพ่ือศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แบบฟอร์มการท าสัญญาฯ และตัวอย่างการกรอกรายละเอียดการท าสัญญา ที่ www.cicm.tu.ac.th หรือ 
www.dentistry.tu.ac.th  

 
 
 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
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ดาวน์โหลด  ค าแนะน าการท าสัญญาเพ่ือศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบบฟอร์มการท าสัญญาฯ และตัวอย่างการกรอกรายละเอียดการท าสัญญา ที่ www.cicm.tu.ac.th หรือ 
www.dentistry.tu.ac.th  

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ จะถือว่าการยืนยันสิทธิ์นั้น ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ และไม่ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ซึ่งการสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นในระบบ TCAS         
ตามช่วงเวลาที่ ทปอ. ก าหนดเท่านั้น อีกทั้งผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ (ไม่ช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด)      
จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้ จนกว่าจะสละสิทธิ์ในระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ        
ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์พร้อมช าระมัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว หากขอยกเลิกสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ในภายหลัง จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
3.  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่    

ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศฯ กล่าวคือ  

1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561      

      หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ             
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้  เป็นโมฆะและ               
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 4.   เปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 :  เดือน สิงหาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อโครงการหลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลกัสูตรทวภิาษา) เวลาราชการ 
โทรศัพท ์0-2564-4440-4 ตอ่ 7123  

โทรศัพท ์ 0-2986-9050 
 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/



