ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)
โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และความรู้พื้นฐานนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา (Quota)
ประจาปีการศึกษา 2563
………………………………...
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในโครงการรับนักศึกษา
แพทย์ และนั กศึ กษาทั นตแพทยศาสตร์ ที่ มี ความสามารถทั กษะด้ านภาษาอั งกฤษและความรู้ พื้ นฐานนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ดาเนินการยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ทาง student.mytcas.com นั้น
บัดนี้ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายชื่ อผู้ ที่ยื น ยั น สิ ทธิ์ เ ข้า ศึก ษาเป็ น ผู้ มีสิ ทธิ์ เ ข้า ศึก ษาหลั กสู ตรทั นตแพทยศาสตรบั ณฑิ ต (หลั กสู ตรทวิภาษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ตามรายชื่อที่
แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

หนาที่ 1/2
รายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา (ผูยืนยันสิทธิเขาศึกษา)หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจาปการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
จานวน 8 คน ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขที่สมัคร
2563290100/0001
2563290100/0011
2563290100/0083
2563290100/0103
2563290100/0336
2563290100/0426
2563290100/0506
2563290100/0514

คานาหนา
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ
ปทิตตา
ณิชา
รินรดา
ปฎิญพงศ
วิษ
ภัทรศยา
ดวงตระการ
สุริศา

นามสกุล
เมตตาสัตย
ซารนาท
วิเศษจินดาวัฒน
สงาเนตร
บุญมาสุวราญ
สุนทรเรืองยศ
กมลวิศิษฎ
กังวานวิบุล

Mr

หมายเหตุ : 1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาฯ ประกาศตามลาดับของเลขที่สมัคร
2. ใหผูมี สิทธิ เขาศึ ก ษาฯ แสดงความจานงเขาศึ ก ษา ทาสัญญาการเปนนักศึกษาทันตแพทย
พรอมชาระมัดจาคาธรรมเนียม การศึกษา 600,000 บาท โดยซือแคชเชียรเช็คในนาม
โครงการหลักสูตรทวิภาษา (คณะทันตแพทยศาสตร) ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนยรังสิต
และทาสัญญาการเปนนักศึกษาทันตแพทยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันอังคารที่
5 พฤษภาคม 2563 ณ หอง 923 ชัน 9 อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต ตามลาดับ วันและเวลา ตอไปนี
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
(ชวงเชา)
เวลา 09.30-10.30 น.
:
ลาดับที่ 1-2
เวลา 10.30-11.30 น.
:
ลาดับที่ 3-4
-

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30-14.30 น.
เวลา 14.30-15.30 น.

(ชวงบาย)
:
ลาดับที่ 5-6
:
ลาดับที่ 7-8

ขอควรปฏิบัติ
1. ผูเขาทาสัญญาฯ ทุกทานตองไปยังหองทาสัญญาฯ ใหตรงตามเวลาที่ไดกาหนดไว
2. ผูเขาทาสัญญาฯ ทุกทานจะตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยที่นามาเองและ
เวนระยะหางตลอดเวลาที่ทาสัญญาฯ
3. ผูเขาทาสัญญาฯ ตองเตรียมเอกสารการทาสัญญาฯ ตางๆ ตามคาแนะนาการทา
สัญญาฯ ใหครบถวนเพื่อไมใหเกินเวลาการทาสัญญาฯในลาดับถัดไป

หน้าที่ 2/2
ดาวน์ โ หลด ค าแนะน าการท าสั ญ ญาเพื่ อ ศึ ก ษาสาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบฟอร์มการทาสัญญาฯ และตัวอย่างการกรอกรายละเอียด
การทาสัญญา ที่ www.cicm.tu.ac.th หรือ www.dentistry.tu.ac.th (โปรดศึกษาและ
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่แสดงความจานงเข้าศึกษา ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
พร้อมชาระมัดจาค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากขอยกเลิกสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ
ในภายหลัง จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ใหม่ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 8 กล่าวคือ
8.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการนี้
8.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่
คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
8.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นใน
ประเทศไทย หากภายหลังพบว่ามีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
8.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
4. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : เดือน สิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาสัญญาฯ ในวันดังกล่าว
- ติดต่อโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7123 หรือ 02-986-9050
มือถือ 098-446-3554

