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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 
6 ปี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมจ านวน 105 คน มีผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ 
ทปอ.ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 จ านวน 98 คน และคณะแพทยศาสตร์ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับโควตาจังหวัดมาเขียนแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทดแทนทั้งหมด 7 คน ครบตามจ านวน
โควตา 105 คน เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการดังกล่าวข้างต้น ดังมีรายชื่อ และ
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้ 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      เมษายน  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

29
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 

1 63020117211 นางสาว กันตา เมธีวิวัฒน ์ ชัยนาท 
2 63020117246 นางสาว วรรณรดา คณะรัฐ สระบุรี 
3 63020117434 นาย กิตติพงษ์ สอนพร อ่างทอง 
4 63020117605 นาย ธีรภัทร สอนประภา สิงห์บุรี 
5 63020117625 นางสาว ชนกานต์ อินทา ลพบุรี 
6 63020117631 นางสาว เอ้ือการย์ เลิศรัตนะธารา อ่างทอง 
7 63020117638 นางสาว ณิชาภัทร์ วโรรส ลพบุรี 
8 63020117698 นางสาว ชาคริยา วัชรานุเคราะห์ ลพบุรี 
9 63020117798 นางสาว จิดาภา สุขโชติ อ่างทอง 
10 63020117821 นาย กิตติพงษ์ เจนพานิชทรัพย์ สระบุรี 
11 63020117839 นางสาว กุลนิษฐ์ หาญสกุล ลพบุรี 
12 63020118318 นางสาว รมิตา สังข์วิเศษ อ่างทอง 
13 63020118941 นางสาว ปพิชญา ข าละม้าย สระบุรี 
14 63020118953 นาย อภิสิทธิ์ หรรษภิญโญ ลพบุรี 
15 63020119002 นางสาว ธนพร พัวพัน ลพบุรี 
16 63020119080 นางสาว พิชญานิน ทรัพย์สกุล ลพบุรี 
17 63020119445 นางสาว ภัทรมน จันพลา อ่างทอง 
18 63020119753 นางสาว ธนภรณ์ พงษ์กล่ า ลพบุรี 
19 63020119812 นาย ประทาย คุปติวิทยากุล สระบุรี * 
20 63020120077 นาย ภาธร เผือกกัน สิงห์บุรี 
21 63020120088 นางสาว ปริณญาภรณ์ ภู่เณร สระบุรี 
22 63020120110 นางสาว มัญฑิตา กาฬภักดี อ่างทอง 
23 63020120364 นาย วิชชุกร อุบลแย้ม สระบุรี  
24 63020120535 นาย ชยพล หมอนอิง สระบุรี  
25 63020120849 นาย มรุพงศ์ โกทัน ชัยนาท 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
26 63020121087 นางสาว พรลภัส พรหมมาศ สิงห์บุรี 
27 63020121090 นางสาว มธุกรี จูวงษ ์ สิงห์บุรี 
28 63020122543 นางสาว อัยยา ตันประสิทธิ์ ลพบุรี 
29 63020123117 นาย ณัฐศักดิ์ ประหยัด ลพบุรี 
30 63020123377 นางสาว วรัชณ์ชนก สีเผือก ชัยนาท 
31 63020121764 นาย ทินภัทร นลิทสุข สระบุรี ** 
32 63020117181 นางสาว มนัสพร นาถ้ าพลอย สระบุรี ** 

  

หมายเหตุ  * ไปใช้ทุนที่จังหวัดชัยนาท 
              ** ไปใช้ทุนที่จังหวัดชัยนาท และต้องไปศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
              โรงพยาบาลพุทธโสธร                
 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษวิชาาแพทยศาสตร์ 
 

                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้า
ศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 

                   3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่
สามารถรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ  
1603-4, 1606-9, 1617, 1626 
 
 
 
 

 
 

http://www.med.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธาน ี

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117310 นาย เจตนิพัทธ์ ปัญญา สุราษฎร์ธานี 
2 63020117537 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ สุราษฎร์ธานี 
3 63020117644 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี สุราษฎร์ธานี 
4 63020117646 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล สุราษฎร์ธานี 
5 63020118003 นางสาว ปนัสยา อยู่สุข สุราษฎร์ธานี 
6 63020118030 นางสาว บุษกร ภู่เจริญโภคา สุราษฎร์ธานี 
7 63020118092 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี 
8 63020118122 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม สุราษฎร์ธานี 
9 63020118159 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช สุราษฎร์ธานี 
10 63020118172 นางสาว วริทยา แถลงดี สุราษฎร์ธานี  
11 63020118175 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ สุราษฎร์ธานี 
12 63020118206 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน สุราษฎร์ธานี 
13 63020118227 นางสาว ปุญญิศา ทวี สุราษฎร์ธานี 
14 63020118281 นาย ณัฐชนน โอวรารินท์ ระนอง 
15 63020118293 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุขประวิทย์ ระนอง 
16 63020118294 นางสาว ณ.วศะ อภิรักษ์รัตนกุล ระนอง 
17 63020118940 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ สุราษฎร์ธานี 
18 63020119112 นางสาว ชาลิสา ศรีบุรมย์ ระนอง 
19 63020119151 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ ์ สุราษฎร์ธานี 
20 63020119191 นาย ชนกันต์  สันติสุข ระนอง 
21 63020119362 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม สุราษฎร์ธานี 
22 63020119795 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล สุราษฎร์ธานี 
23 63020119936 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ สุราษฎร์ธานี  
24 63020120833 นาย กิตติคุณ พันธุ์ทอง สุราษฎร์ธานี 
25 63020120991 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น สุราษฎร์ธานี 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
26 63020121207 นาย อภิลาภ มูสิกะ สุราษฎร์ธานี 
27 63020121515 นางสาว นภัส ญาณหาร สุราษฎร์ธานี 
28 63020122241 นางสาว สริดา ลีลาวนาชัย สุราษฎร์ธานี 
29 63020118698 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด สุราษฎร์ธานี * 
30 63020122049 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ สุราษฎร์ธานี * 

  

หมายเหตุ  * ไปใช้ทุนที่จังหวัดระนอง                
 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยาสตร์  
 
 

                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้า
ศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ รพ.สุราษฎร์ธานี  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 

                   3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่
สามารถรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ  
1603-4, 1606-9, 1617, 1626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.med.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117485 นาย รุจนพงศ์ จู้มณฑา ชุมพร 
2 63020117556 นางสาว ชุติมันต์ พริ้งสุขใส ระนอง 
3 63020117915 นาย ศศิพงศ์ ผิวผ่อง ชุมพร 
4 63020118185 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล สุราษฎร์ธานี 
5 63020118224 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว สุราษฎร์ธานี 
6 63020118366 นางสาว นภัสนันท์ เอกวรรณัง ชุมพร 
7 63020118695 นางสาว ชญากาณ ปัญญาสิริกุล ชุมพร 
8 63020118893 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ สุราษฎร์ธานี 
9 63020119154 นางสาว ชนิสรา เหลืองอรุณ ชุมพร 
10 63020119822 นางสาว วณิชชา จิตเกียรติกุล ชุมพร 
11 63020119832 นางสาว ลรินทิพย์ ปานิสัย ชุมพร 
12 63020119848 นาย วชิรวิทย ์ แสงเพ็ง ชุมพร 
13 63020120290 นาย ธนวัฒน ์ เหมือนประสาท ชุมพร 
14 63020120568 นางสาว กีรติกานต์ ภู่ประเสริฐ ชุมพร 
15 63020118286 นาย พิทวัช จันทร ชุมพร  

 

 
 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  
 

                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้า
ศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 

                   3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่
สามารถรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 

http://www.med.tu.ac.th/
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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ  
1603-4, 1606-9, 1617, 1626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.tu.ac.th/
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รายรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117215 นางสาว ณัฐ์ภัสสร จิรเลิศวิทยาพร ฉะเชิงเทรา 
2 63020117471 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุวรรณนพเก้า ฉะเชิงเทรา 
3 63020117655 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทองอยู่ ฉะเชิงเทรา 
4 63020117769 นางสาว สิริรุ้ง นันทพานิช ฉะเชิงเทรา 
5 63020117845 นางสาว พันแสนดาว คุณสารธรรม สระแก้ว 
6 63020117962 นาย พัฒน์ฌพงษ์ เริกหริ่ง ปราจีนบุรี 
7 63020118001 นาย พรรณกร ค าช่วยสิน ฉะเชิงเทรา 
8 63020118039 นางสาว จุฑาทิพย์ รู้อยู่ ปราจีนบุรี 
9 63020118589 นางสาว นีรา กระแสร์สุนทร ฉะเชิงเทรา 
10 63020118593 นาย พัฒนพงษ์ อวพรชัย ปราจีนบุรี 
11 63020118773 นางสาว นันท์นภัส ขันติวิริยะพานิช ฉะเชิงเทรา * 
12 63020118979 นางสาว กนกพร นักบุญ ฉะเชิงเทรา 
13 63020119029 นางสาว ธัญรดา จักษ์ตรีมงคล ฉะเชิงเทรา * 
14 63020119051 นางสาว เพ็ญพิชา ตันยานนท์ ฉะเชิงเทรา 
15 63020119263 นางสาว นริศรา แหยมเกตุ ฉะเชิงเทรา * 
16 63020119394 นางสาว เบญจวรรณ แสงเลื่อน ปราจีนบุรี 
17 63020119535 นางสาว ปิยานันต์ กฤษณีไพบูลย์ ปราจีนบุรี 
18 63020119548 นางสาว นารีรัตน์ มงคล ฉะเชิงเทรา * 
19 63020120223 นาย ภูรินท์ สวนดี ปราจีนบุรี 
20 63020120245 นาย ภูมิรพี สวนดี ปราจีนบุรี 
21 63020120260 นางสาว ยวิษฐา วนิชย์ถนอม ฉะเชิงเทรา * 
22 63020120557 นางสาว พิชญ์สินี เทพสุภรณ์กุล ฉะเชิงเทรา * 
23 63020120603 นางสาว จิดาภร บัวน้อย ฉะเชิงเทรา * 
24 63020120647 นาย วฤนท ์ วิไลประภากร ฉะเชิงเทรา 
25 63020121058 นาย พัทธนันท์ พริ้มเพชรส่งแสง ฉะเชิงเทรา * 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
26 63020121318 นางสาว ปีย์รดา สวนศรี ฉะเชิงเทรา * 
27 63020119005 นางสาว วริษฐา ดิษฐาพร ฉะเชิงเทรา ** 
28 63020121156 นางสาว กัญญารัตน์ โอสถประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา ** 

     

หมายเหตุ  * ไปใช้ทุนที่จังหวัดสระแก้ว 
              ** ไปใช้ทุนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  
 
 

                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้า
ศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 8 อาคารสนับสนุน รพ.พุทธโสธร   
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 

                   3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่
สามารถรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา 
และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ  
1603-4, 1606-9, 1617, 1626 
 
 

 
 

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



