
 
แบบฟอร์มการรายงานตัว 
เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
                
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและท าเคร่ืองหมาย    หน้าข้อความที่ต้องการให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
1.    ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัร (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………... 
   (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………. 
2. เกิดวนัท่ี……………….เดือน……………………พ.ศ. ………………อาย…ุ………..ปี………..….เดือน 
3. เพศ   ชาย   หญิง 
4. เชือ้ชาติ…………………………………..สญัชาต…ิ……………………ศาสนา…………………………. 
5. ผู้สมคัรส าเร็จการศกึษาเม่ือปีการศกึษา……………… จากโรงเรียน……………………………………… 

อ าเภอ……………………………..จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์………………….. 
6. แผนการศกึษา 

       วิทย์ – คณิต……………………….……………………….……………………….…………………..                   
        อื่น ๆ……………………….……………………….……………………….……………………….... 

7. ภมูิล าเนาเดิม  ต าบล…………………………อ าเภอ………………………จงัหวดั………………………. 
8. ท่ีอยู่ขณะก าลงัศกึษา  บ้านเลขท่ี………………………...............ถนน………………………...…………. 

หมูท่ี่……………………………....ต าบล……………………………..อ าเภอ……………………………. 
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………………….โทร. ……………………………........ 

9. ท่ีอยู่ท่ีสะดวกในการติดตอ่ระหวา่งสมคัรสอบ บ้านเลขท่ี……………........ถนน………………………..… 
หมูท่ี่……………………………….ต าบล……………………………..อ าเภอ…………………………… 
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………………….โทร. ……………………………….... 

10. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ………………………………………………………………….…………… 
สถานท่ีออกบตัร…………………………….......ออกให้ ณ วนัท่ี…….เดือน………………พ.ศ……….… 

11. ช่ือ-สกลุบิดา……………………………………....เชือ้ชาติ…………..สญัชาต…ิ……..อาชีพ…………… 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัข้าราชการ/เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน…………………...………………………… 
สถานท่ีออกบตัร…………………………….......ออกให้ ณ วนัท่ี…….เดือน………………พ.ศ……….… 
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12. ช่ือ-สกลุมารดา………………………………...เชือ้ชาต…ิ……..สญัชาต…ิ……..อาชีพ………………......... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัข้าราชการ/เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน…………………...…………………………..... 
สถานท่ีออกบตัร…………………………….....ออกให้ ณ วนัท่ี…….เดือน………………...พ.ศ……….….... 
 

13. ประวตัิการศกึษาของผู้สมคัร 
           ช่ือโรงเรียน       อ าเภอ                   จงัหวดั 

        ประถมศกึษา      …………………………..       …………………………..   …...…………………… 

        มธัยมศกึษาตอนต้น      …………………………..      …………………………..   …...…………………… 

        มธัยมศกึษาตอนปลาย   ………………………… .     …………………………..   …...……………………. 
หลกัสตูรท่ีส าเร็จการศกึษา ……………………………………………………………………………...........

  
14. แต้มหรือคะแนนเฉลี่ยกลุม่วิชามธัยมศกึษาตอนปลาย 6 ภาคการศกึษา (คะแนนเฉลี่ยของชัน้มธัยมศกึษา         

ปีท่ี 4, 5และ 6) 
กลุม่วิชา  จ านวนหน่วยการเรียน    คะแนน/แต้มเฉลี่ย         หมายเหต ุ

 ภาษาไทย ……………………… ……………………… ……………………… 

 ภาษาองักฤษ ……………………… ……………………… ……………………… 

 สงัคมศกึษา ……………………… ……………………… ……………………… 

 วิทยาศาสตร์ ……………………… ……………………… ……………………… 

 คณิตศาสตร์ ……………………… ……………………… ……………………… 
GPA = …………………................,   คะแนน O-NET ในปี พ.ศ.2562 =…………% 
คะแนน Gat =…………………………………………………………………………………………………... 
คะแนน Pat =…………………………………………………………………………………………………… 
 

15. สถาบนัอื่น ๆ ท่ีสมคัรเข้าศกึษา โปรดระบคุณะ/สาขาวิชา…………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

16. ช่ือผู้อปุการะทางการศกึษา ขณะเป็นนกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์…………………………............................ 
เก่ียวข้องเป็น …..…………….ของผู้สมคัร   อยู่บ้านเลขท่ี……………………............หมู.่..…………………
ถนน…………………………….ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต…………………………
จงัหวดั………………………… รหสัไปรษณีย์……………………….อาชีพ………………………………….
รายได้เดือนละ……………………….สถานท่ีท างาน…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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17. ความเห็นของท่านตอ่อาชีพแพทย์ในปัจจบุนั  (ให้เขียนความยาวไมเ่กินหน้ากระดาษท่ีก าหนดให้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

19. เหตผุลท่ีสมคัรเข้าเรียนตอ่สาขาวิชานี ้ 
       ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิครบตามประกาศการรับสมคัรของมหาวิทยาลยัทกุประการ หากตรวจสอบ

ในภายหลงัพบวา่ขาดคณุสมบติั ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลยัตดัสิทธ์ิในการสอบและเข้าศกึษา   โดยไมข่ออทุธรณ์   
ใด ๆ ทัง้สิน้  
 
           (ลงช่ือ)………………………………….……..ผู้สมคัร 

                            วนัท่ี…..…เดือน....เมษายน........ พ.ศ. 2562 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบหลกัฐานการรายงานตวัแล้ว  เอกสารท่ีสง่มา  ดงันี ้ 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    หน้าข้อความหลกัฐานตอ่ไปนี ้
1.   แบบฟอร์มการรายงานตวัฯ  (ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมคัรครบถ้วน) 
2.   ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) 
3.   ใบระเบียนแสดงผลการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) 
              ท่ีสถาบนัการศกึษาออกให้  
4.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลงัให้อยู่ในหน้าเดียวกนั) 
5.   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ  เฉพาะในกรณีท่ีช่ือ – สกลุในเอกสารการสมคัรไมต่รงกนั 
6.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7.   ใบรับรองการศกึษาดงูานจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
8.   หลกัฐานการช าระเงินคา่ธรรมเนียมในการตรวจร่างกายฯ จ านวน 1,500 บาท   
 

              รวมทัง้สิน้จ านวน…...…………...รายการ 
 

    ผู้สมคัรย่ืนหลกัฐานการสมคัรครบตามประกาศเร่ืองการรับสมคัรฯ 
   ผู้สมคัรย่ืนหลกัฐานการสมคัรไมค่รบ  ขาดเอกสารหมายเลข…………………………………… 

 
     ลงช่ือ………………………………………เจ้าหน้าท่ีรับสมคัร  
                  วนัท่ี……เดือน....เมษายน.... พ.ศ. 2562 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา  2562 
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ 

 มีสิทธ์ิสอบตามคณุสมบติัของผู้สมคัร 
   ไมมี่สิทธ์ิสอบ  ขาดคณุสมบติั………………………………………………….…………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………. 
                      ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 
            วนัท่ี……เดือน....เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


