
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ป ี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก โรงพยาบาลสระบุร ี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร 
ประจำปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------------------- 

       ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               
เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว
ชนบท หลักสูตร 6 ปี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลส ุราษฎร์ธาน ี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอ ุดมศักดิ ์ และ                 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2564 รวมจำนวน 98 คน มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริง
เฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ.ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 90 คน คณะแพทยศาสตร์       
ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับโควตาจังหวัดมาเขียนแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทดแทน 3 คน 
ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี และเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับของ                   
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรีไปรับทุนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
พุทธโสธร จำนวน 5 คน    

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการดังกล่าวข้างต้น  จำนวน 98 คน   
ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี ้

           จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

              (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ  อุดร) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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หน้า 1 จาก 7 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป ี
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ภมิูล าเนา 
1 64030117834 นาย ณัฏฐ์ รัตนายน ลพบุรี 
2 64030117856 นาย ฐิรชัย แก้วเริงฤทธิ์ ลพบุรี  
3 64030118138 นางสาว ชญาดา ทองค าชู อ่างทอง 
4 64030118153 นางสาว เพ็ญนภา ปาสาจะ ลพบุรี ** 
5 64030118163 นางสาว อุบลวรรณ การะเวก สระบุรี ** 
6 64030118326 นางสาว ปุณยาพร ตรีโรจนถาวร ลพบุรี ** 
7 64030118653 นาย อัครพล หรรษภิญโญ ลพบุรี 
8 64030118964 นางสาว ตติยา แพ่งดิษฐ ชัยนาท * 
9 64030119288 นางสาว ภัสพร มังกรทอง ลพบุรี 
10 64030119608 นาย ธีรภัทร์ อรรถเศรษฐ สระบุรี 
11 64030120156 นางสาว จิดาภา ภักดีรักษ์ ชยันาท 
12 64030120442 นางสาว จิรภิญญา คุ้มสุวรรณ สระบุรี ** 
13 64030120699 นาย จักรพรรดิ วรรณสุข สระบุรี ** 
14 64030121225 นางสาว ธนภรณ์ เรืองลคร ลพบุรี ** 
15 64030121673 นาย จักรพรรดิ์ สีชมพูนุช ลพบุรี 
16 64030122176 นาย ณัฐวร ชื่นสกุล สิงห์บุรี 
17 64030122365 นางสาว ชิดชนก ตั้งธรรมธิติ สิงห์บุรี 
18 64030122410 นางสาว ฑณิฎา มิ่งมิตรไทยกูล สระบุรี 
19 64030122447 นางสาว เมธาพร ฉันท์แต่ง อ่างทอง 
20 64030122478 นางสาว ภัทราภรณ์  ขันธ์ดวง ลพบุรี  
21 64030122675 นาย พาทิศ มาตรง ลพบุรี  
22 64030122718 นางสาว มณีพลอย จันดอนไผ่ ลพบุรี 
23 64030122758 นาย นภัส พงศ์คุณาพร สระบุรี 
24 64030122784 นางสาว วรรณวนัช ขันทะชา สระบุรี 
25 64030122840 นางสาว นิศานาถ โภคบุตร ชัยนาท * 
26 64030122886 นางสาว ธนพร  มีสวัสดิ์ สระบุรี 
27 64030123054 นาย กาญจน์ พรหมมา สระบุรี 
28 64030123141 นางสาว สโรชา เกตุพานิช ชัยนาท 
29 64030123283 นาย ธนทัต ชลิศราพงศ์ อ่างทอง 
30 64030124339 นาย ธนภัทร สังข์วงค์ ลพบุรี 
31 64030124809 นางสาว อารีรัตน์  มีสวย สิงห์บุรี 
32 64030125561 นาย วชิรวิชญ ์ อภิพัฒน์พรชัย ลพบุรี 

 grow



หน้า 2 จาก 7 
 

หมายเหตุ :   
1. * ล าดับที่ 8 และ 25 ไปศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 
2. ** ล าดับที่ 4 ใช้ทุน จ.ชัยนาท ล าดับที่ 5 ใช้ทุน จ.ชัยนาท ล าดับที่ 6 ใช้ทุน จ.อ่างทอง 

    ล าดับที่ 12 ใช้ทุน จ.สิงหบ์ุรี  ล าดับที่ 13 ใช้ทุน จ.อ่างทอง  ล าดับที่ 14 ใช้ทุน จ.อ่างทอง 
 
 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้าศึกษาและ
ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 
                 3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่สามารถรับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ1603-4, 1606-9, 1617, 
1626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หน้า 3 จาก 7 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ภูมิล าเนา 
1 64030117526 นาย นรภัทร จินดามณี ระนอง 
2 64030117603 นางสาว พัณณิตา ศรีโซ้ง ระนอง  
3 64030117826 นางสาว กุลธิดา เรืองจันทร์ ระนอง 
4 64030118135 นางสาว ณัฏฐณิชา แววกระโทก ระนอง 
5 64030118546 นาย พชรพล นิมิตสถาพร ระนอง 
6 64030118607 นางสาว ภูสุดา สุดสวาท ระนอง 
7 64030119499 นางสาว มลฑิรา แก้วเรือง สุราษฎร์ธานี 
8 64030119645 นางสาว ศิรดา เมืองเกิด สุราษฎร์ธานี 
9 64030119646 นางสาว เรณุกา ฉิมเรือง สุราษฎร์ธานี 
10 64030119839 นางสาว ปวริศา อมรติยางกูร สุราษฎร์ธานี 
11 64030120406 นางสาว วิศรุตา ปสันตา สุราษฎร์ธานี 
12 64030120508 นางสาว แอนนา เกียรติสุดา กรีน สุราษฎร์ธานี 
13 64030120555 นางสาว วิภาษณีย์ หลิมพันธ์โชติ สุราษฎร์ธานี 
14 64030121619 นางสาว ชลธาร สุวรรณพงศ์ สุราษฎร์ธานี 
15 64030121777 นางสาว มุทิตา บุษบรรณ สุราษฎร์ธานี 
16 64030122247 นาย ณัฐนนท ์ เผาสุภาพ สุราษฎร์ธานี 
17 64030122399 นางสาว บัณณิกา ตรงต่อการ สุราษฎร์ธานี 
18 64030122678 นางสาว ปุณยนุช ค้าเจริญ สุราษฎร์ธานี 
19 64030122728 นางสาว วณิศรา จรัสวราพรรณ สุราษฎร์ธานี 
20 64030122763 นาย วราวิทย์ สมหวัง สุราษฎร์ธานี 
21 64030123016 นาย พิชชากร ชลรัตน์ สุราษฎร์ธานี 
22 64030123704 นางสาว อรณิชา เนตรพุกกณะ สุราษฎร์ธานี 
23 64030123728 นาย ธนรัชต ์ ศรศรีแก้ว สุราษฎร์ธานี 
24 64030124246 นาย วาทิต เจริญแก้ว สุราษฎร์ธานี 
25 64030124276 นางสาว ฏิมากานต์ คงสุทธิ์ สุราษฎร์ธานี 
26 64030124964 นางสาว ปวีณ์นุช สอนประสม สุราษฎร์ธานี 

 
การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้าศึกษาและ
ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 
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หน้า 4 จาก 7 
 

                 3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่สามารถรับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ1603-4, 1606-9, 1617, 
1626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 5 จาก 7 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล ำดับ เลขที่ใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ภูมิล ำเนำ 
1 64030117553 นางสาว กัณฐิกา  เจริญวงษ ์ ชุมพร 
2 64030117925 นางสาว ปิยธิดา  อุไพศิลป์สถาพร ชุมพร 
3 64030118116 นาย วรพล โสมขันเงิน ชุมพร 
4 64030119249 นางสาว ศศิประภา เดชศรี ระนอง 
5 64030120506 นาย พสุธร บ ารุงพล ชุมพร 
6 64030122341 นางสาว สาริน พร้อมมูล ชุมพร 
7 64030122600 นางสาว ธันยชนก ซังทอง ชุมพร 
8 64030122760 นางสาว ชยิสรา ฝังกิจ ชุมพร 
9 64030123013 นาย ปฤษฏิ์ ก าลังใบ ชุมพร 
10 64030123059 นางสาว ธฤด ี ชังอินทร์ ชุมพร 
11 64030123211 นาย สุทธิพงษ์ เฟ่ืองฟุ้ง ชุมพร 
12 64030124518 นางสาว ภัทรวดี บ ารุงแขวง ระนอง 

 

การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้าศึกษาและ
ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 
                 3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่สามารถรับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ1603-4, 1606-9, 1617, 
1626 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป ี

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ภูมิล าเนา 
1 64030118520 นางสาว ญาณวดี นะรานันท์ สระแก้ว 
2 64030118609 นาย กฤษยศ เดชะ สระแก้ว 
3 64030119100 นางสาว ปกีรนัม ยิ้มมงคล ฉะเชิงเทรา * 
4 64030119722 นางสาว สุภัสสร ศรีหทัย ฉะเชิงเทรา * 
5 64030119734 นางสาว รณกร นิยม ฉะเชิงเทรา * 
6 64030119790 นางสาว สุภัสสรา ศรีเจริญ ฉะเชิงเทรา 
7 64030119846 นาย ภูริณัฐ พิสิษฐ์ศักดิ์ ฉะเชิงเทรา 
8 64030119996 นาย ธนภัทร ตัญญะ ฉะเชิงเทรา * 
9 64030120038 นางสาว วรกมล อัศวุตมางกุร ฉะเชิงเทรา * 
10 64030120289 นาย วาทยุทธ ไพชยนต์วิจิตร ฉะเชิงเทรา 
11 64030120482 นางสาว วริศรา เข็มทอง ฉะเชิงเทรา 
12 64030122332 นางสาว ณัฏฐธิดา ร่วมพุ่ม ฉะเชิงเทรา 
13 64030122390 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอุดมศิลป์ ฉะเชิงเทรา * 
14 64030122664 นาย สิรวิชญ ์ เศรษฐโศภณ ฉะเชิงเทรา 
15 64030122788 นางสาว นฏพรรษชล บุญค้ า ปราจีนบุรี 
16 64030123258 นาย ภูรีภัทร โตเจริญ ฉะเชิงเทรา 
17 64030123357 นางสาว นันท์นภัส พัฒนนิติศักดิ์ สระแก้ว 
18 64030123378 นางสาว ณฐมน แผลงปัญญา ฉะเชิงเทรา 
19 64030123966 นางสาว ณัฐรัตน์ ธรรมสุนทรา ฉะเชิงเทรา 
20 64030124128 นางสาว สุทธินี มาลยาภรณ์ ปราจีนบุรี 
21 64030124498 นางสาว เพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง ปราจีนบุรี 
22 64030124958 นางสาว เพ็ญพาแสง ตันทอง ฉะเชิงเทรา * 
23 64030125266 นางสาว ชรินรัตน์  สุขสันติกูล ฉะเชิงเทรา * 
24 64030122686 นางสาว เจนจิรา ยังอยู่ สระบุรี ** 
25 64030118436 นางสาว นฤมล  จินดารักษ์ ลพบุรี ** 
26 64030122940 นาย ณัฐศักดิ์ บัตรเจริญ ลพบุรี ** 
27 64030123260 นาย ยี่ เฉิน หลิว สระบุรี ** 
28 64030123821 นาย จุฑาภัทร เจริญรวยวัฒนา สระบุรี ** 

หมายเหตุ :   
 1.* ล าดับที่ 3 ใช้ทุน จ.สระแก้ว ล าดับที่ 4 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี ล าดับที่ 5 ใช้ทุน จ.สระแก้ว  
      ล าดับที่ 8 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี ล าดับที่ 9 ใช้ทุน จ.สระแก้ว ล าดับที่ 13 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี 
      ล าดับที่ 22 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี ล าดับที่ 23 ใช้ทุน จ.สระแก้ว 
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2. ** ล าดับที่ 24 – 28  ไปศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 
       ล าดับที่ 24 ใช้ทุน จ.สระแก้ว ล าดับที่ 25 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี ล าดับที่ 26 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี  
       ล าดับที่ 27 ใช้ทุน จ.ปราจีนบุรี ล าดับที่ 28 ใช้ทุน จ.สระแก้ว 
   
การแสดงความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
                 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความจ านงเข้าศึกษาและ
ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร  
                 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ www.med.tu.ac.th 
                 3. ผู้ที่แสดงความจ านงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่สามารถรับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆที่ด าเนินการโดยสถาบันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้อีก 
 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาและ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ1603-4, 1606-9, 1617, 
1626 
 

 
 


