ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร)
ประจาปีการศึกษา 2559
รายการ
รับสมัครผ่านระบบ Internet

วัน เดือน ปี
สถานที่
วันที่ 24 ส.ค.-6 ก.ย.2558 Website http://reg.tu.ac.th
 เปิดระบบรับสมัคร
เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร
เวลา 24.00 น.

ชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ Teller Payment หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่า
สมัคร

วันที่ 24 ส.ค.-7 ก.ย.2558 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่ว
ปิดชาระเงินตามเวลาทาการของ ประเทศ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

3 วันหลังจากวันที่ชาระ
เงินค่าสมัคร
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร
วันเสาร์ วันอาทิตย์และ
วันหยุดราชการ)

ส่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์ วงเล็บที่มุมซองด้านล่าง
ซ้ายมือ ดังนี้ (เอกสารการสมัครสอบ)

หัวข้อ การรับเข้าศึกษา > ปริญญาตรี
เลือก “เข้าสู่ระบบ”

Website http://reg.tu.ac.th
หัวข้อ ระบบรับสมัคร (สาหรับผู้สมัคร) เข้า
สู่ระบบ เลือกเมนูผลการสมัครสอบ

วันที่ 24 ส.ค.-18 ก.ย.2558 งานบริการการศึกษา
ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
วันที่ 25 ก.ย.2558
Website http://reg.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและ
แผนผังที่นั่งสอบ
ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและ วันที่ 25-26 ก.ย.2558
แผนผังที่นั่งสอบ ยื่นคาร้องขอตรวจสอบ
สิทธิ
ยื่นคาร้องเพื่อเปลี่ยนโครงการทีส่ มัคร
ภายในวันที่ 30 ก.ย.2558
(ระหว่างโครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท
/โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่ง
ทุน) ภายหลังจากปิดระบบรับสมัครแล้ว
และหากพ้นกาหนด ไม่สามารถเปลี่ยน
โครงการได้
สอบขั้นตอนที่ 1 ข้อเขียน
วันที่ 17 – 18 ต.ค.2558

Website http://reg.tu.ac.th

งานบริการการศึกษา
ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
- อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบขั้นตอนที่ 2
ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และ
สุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

สอบขั้นตอนที่ 2 ทุกคนรวมทัง้ อันดับ
สารอง (ถ้ามี) ส่งหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการสอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบ
บุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสุขภาพจิต
และสอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง
ตรวจร่างกายทั่วไป และ
ตรวจร่างกายเฉพาะ

สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพจิต

วัน เดือน ปี

วันที่ 12 พ.ย. 2558

สถานที่
ศูนย์รังสิต
- โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
- งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.พุทธโสธร
- Website http://www.med.tu.ac.th
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.พุทธโสธร
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.พุทธโสธร

วันที่ 16 พ.ย. 2558
ส่งหลักฐานและเอกสาร
เวลา 08.00 น.
ทดสอบบุคลิกภาพ
เริ่มพร้อมกัน
เวลา 08.30 น.
วันที่ 17 พ.ย. 2558
- ตรวจร่างกายทั่วไป
เริ่มพร้อมกัน
เวลา 08.30 น.
วันที่ 18 พ.ย. 2558
- ตรวจร่างกายเฉพาะ
เริ่มพร้อมกัน
เวลา 08.00 น
วันที่ 23 พ.ย. 2558
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
เริ่มพร้อมกัน
รพ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 08.30- 12.00 น.
และ เวลา 13.00-16.30 น.
วันที่ 24 พ.ย. 2558
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
เริ่มพร้อมกัน
รพ.สระบุรี
เวลา 08.30- 12.00 น.
และ เวลา 13.00-16.30 น.
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รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

แจ้งความจานงเข้าศึกษาและ ทาสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ฯ

ปฐมนิเทศ (คณะแพทยศาสตร์)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชาระค่าจด
ทะเบียนศึกษาฯ ภาค1/2559
เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วัน เดือน ปี
สถานที่
วันที่ 25 พ.ย. 2558
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
เริ่มพร้อมกัน
รพ.พุทธโสธร
เวลา 08.30-12.00 น.
และ เวลา 13.00-16.30 น.
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
- งานบริการการศึกษา ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
รพ.พุทธโสธร
- Website http://www.med.tu.ac.th
วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 2558 - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.สระบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
รพ.พุทธโสธร
แจ้งให้ทราบในภายหลัง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แจ้งให้ทราบในภายหลัง สานักทะเบียนและประมวลผล
........ ส.ค. 2559

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*หมายเหตุ
1. ผู้ไม่เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพจิต
ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กาหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
2. ประกาศรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะแจ้งให้ทราบภายหลังใน Website http://www.med.tu.ac.th และ Website http://www.reg.tu.ac.th
3. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์และลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
คณะแพทยศาสตร์ จะแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสานักงานเลขาธิการกลุ่ ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดาเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบใน
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ขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกจะคัดชื่อบุคคล
นั้นออกทันที
4. คณะแพทยศาสตร์จะส่งรายชื่อผู้ที่ได้ลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions)
5. ผู้ที่แสดงความจานงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และลงนามทาสัญญา
การเป็ นนั กศึ กษาเพื่ อศึกษาวิ ชาแพทยศาสตร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว จะไม่ ได้ รั บพิ จารณาคัดเลื อกในระบบรับตรง (Direct
Admission) ที่คัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
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นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ
และหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์และคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์จึงได้ประกาศนโยบาย
การรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1. คณะมีนโยบายรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์และคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรและโครงการผลิตแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและความต้องการด้าน
สุขภาพของสังคม ตลอดจนปัญหาสุขภาพในระดับนานาชาติ
2. การสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษาต้องใช้กระบวนการที่ คานึงถึงความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและคุณสมบัติด้านอื่น เช่น ปัจจัยด้านกาย จิต สังคมของนักเรียนด้วย เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมากที่สุด
3. ให้ โ อกาสและความเป็นธรรมในการคัดเลื อกเข้าศึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
4. คณะกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักสาคัญ 3 ข้อ คือไม่ให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย ไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณะจะ
พิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนที่เป็นผู้พิการให้เข้าศึกษาและให้การสนับสนุนระหว่างศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน
ซึ่งได้สาแดงความพิการไว้ก่อนการอนุมัติให้เข้าศึกษา
5. จานวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของหลักสูตร เป็นไปตามที่แพทยสภาได้
อนุมัติ
6. การรับเข้าและคัดเลือกดาเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนหลายฝ่ายและมีอานาจใน
การดาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7. คณะยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบอุทธรณ์ในการรับเข้าและ
สอบคัดเลือก
8. คณะจะทบทวนนโยบายการรับเข้าศึกษา จานวนรับ และกระบวนการสอบคัดเลือกเป็น
ระยะ และคณะมีกระบวนการรับฟังและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตแพทย์
..................................

หน้า 5 จาก 34

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุ ขขึ้น ตั้ง แต่ปี การศึกษา 2539 เป็ น ต้น มานั้ น บั ด นี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. จานวนที่รับเข้าศึกษา 105 คน (รวมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ไม่เกิน 33 ทุน ด้วยแล้ว)
2.1 ชั้นพรีคลินิก ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2.2 ชั้นคลินิก ศึกษาที่
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ รพ.สระบุรี จานวน 30 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ รพ.สุราษฎร์ธานี จานวน 30 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จานวน 15 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ รพ.พุทธโสธร จานวน 30 คน
3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.2540 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร์ฯ พ.ศ. 2552
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
3.2.2* มีภูมิลาเนาในจังหวัดที่ระบุใ นเขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ (ตามข้อ 5) ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือ มีบิดาหรือ
มารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ระบุในเขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละ
ศูนย์แพทย์ฯ (ตามข้อ 5) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับ สมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้อง
โยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
3.2.3 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2.4** ระยะเวลาการศึกษา
3.2.4.1 เคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดหลักสูตรในเขตรับผิดชอบของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ (ตามข้อ
5) เท่านั้น (ไม่รับสมัครข้ามศูนย์แพทย์) หรือ
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3.2.4.2 กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตรับผิดชอบของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ (ตามข้อ
5) เท่านั้น (ไม่รับสมัครข้ามศูนย์แพทย์)
3.2.5 รับ เฉพาะสายสามั ญ เท่ า นั้ น (ไม่ รับ ผู้ ส อบเที ย บชั้ น หรือจากศู น ย์ การศึ กษานอก
โรงเรียน)
3.2.6 มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
3.2.7 ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ
3.2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจ
ปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
หมายเหตุ *, ** คุณสมบัติเฉพาะ ในข้อ 3.2.2 และ 3.2.4 จะเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับภูมิลาเนาและการกาหนดเกณฑ์ภูมิลาเนาในการรับ นักเรียนแพทย์ ของสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกเพื่อ
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
3.3 คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ขอกาหนดคุณ สมบั ติเฉพาะของผู้ สมัครเข้า เรีย น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสม โดยยึดหลักสาคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ให้เกิด
อันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
3.3.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฎิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.3.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น
เช่ น โรคจิ ต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood
Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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3.3.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.3.2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.3.2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้แก้ไขแล้ว
3.3.2.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500
- 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ
ของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
ในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้ว ปรากฏว่าผลการตรวจร่างกายผิดปกติ ในกรณีของตาบอดสี การได้ยิน และจิต
เวชให้ผู้สมัครมาตรวจซ้้าเพื่อยืนยันที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
3.3.2.7 โรคหรือความพิ การอื่น ๆ ซึ่ ง มิ ได้ ระบุไ ว้ ที่ คณะกรรมการแพทย์ผู้ ต รวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรม ทั้ง นี้ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ อาจแต่ งตั้ งผู้ เชี่ ยวชาญ
เฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
3.4 คุณสมบัติทางการศึกษา
ต้องศึกษารายวิช ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ต ามหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551:
มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 - ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง
วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3.4.2 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน และรายวิ ช าทาง
คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3.4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา พื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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3.5 คุณสมบัติอื่น ๆ
ผู้ที่สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หรือ โครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงหรือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดังต่อไปนี้
3.5.1 โครงการรับตรง
3.5.2 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
3.5.3 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
3.5.4 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
3.5.5 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
3.5.6 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
3.5.7 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิ ชาการและพัฒ นามาตรฐานวิ ทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
3.5.8 โครงการคัดเลือกนักเรี ยนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็น
กรณีพิเศษ (สสวท.)
3.5.9 โครงการรับ นักศึกษากิจ กรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
3.5.10 โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2
เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)
* การยกเลิก
ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครตามประกาศนี้ เพื่อต้องการจะสมัครในโครงการอื่น สามารถ
ทาการยกเลิกผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครภายในวันที่
6 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกการสมัครได้
4. เงื่อนไขของนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท
4.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ต้อง
ยื่นแสดงความจานงเข้าศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ใน
วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ถ้าพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะส่ง
รายชื่อผู้ที่ได้ลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ไปตัดสิทธิ์ ดังนี้
4.1.1 ตามที่สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกสถาบันได้มีข้อตกลงให้
สัตยาบันร่วมกัน ที่จะคัดชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการคัดเลือกและลงนามทาสัญญาเข้าศึกษากับสถาบันสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
โดยแจ้ ง ชื่ อ -นามสกุล และเลขที่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนของบุ คคลนั้ น ไปยั ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารกลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดาเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบใน
ขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกจะคัดชื่อ
บุคคลนั้นออกทันที
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ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะส่งชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ที่ได้ลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ กับสถาบันเรียบร้อย
แล้วไปยังสานักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้สถาบันสมาชิกเพื่อดาเนินการ
ตัดสิทธิ์ตามที่ได้ให้สัตยาบันร่วมกัน
4.1.2 ตั ด สิ ท ธิ์ โดยส่ ง รายชื่ อผู้ ที่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาการเป็ น นัก ศึก ษาแพทย์ เ รี ยบร้ อยแล้ ว
ให้ ส มาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions)
ดังนั้น ผู้ที่แสดงความจานงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
จะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือกในระบบ Direct Admission ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
และในระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) และมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ พิ จ ารณาด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ ยกเลิ ก รายชื่ อ ผู้ ที่ แ สดงความจ านงเข้ า ศึ ก ษาในคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว
4.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้ถือว่า
เป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาลโดยจะต้องทาสัญญาที่จะปฏิบัติงานในชนบทภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว ตามความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
4.3 ผู้ส าเร็จ การศึกษาของหลั กสู ตร ต้องสอบผ่ านและได้ รับ ใบประกอบวิช าชีพ เวชกรรมจาก
แพทยสภาจึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
5. เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท จะต้องมีภูมิลาเนาในจังหวัดที่ระบุ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือ
มารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ระบุ ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
ดังต่อไปนี้ (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
5.1 ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี)
- สระบุรี
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อ่างทอง
- ปทุมธานี
5.2 ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ระนอง
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5.3 ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร)
- ฉะเชิงเทรา
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นนทบุรี
6. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องดาเนินการดังนี้
6.1 ให้ผู้สมัคร บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน
2558 ที่ Website http://reg.tu.ac.th หัวข้อ การรับเข้าศึกษา > ปริญญาตรี เลือก “เข้าสู่ระบบ” เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. และ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 24.00 น.
6.2 ผู้สมัครต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร เมื่อยื่นใบ
สมั ค รแล้ ว จะถือว่ าผู้ ส มัครได้ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ใ นขั้ นต้ นเรียบร้อยแล้ ว ดั ง นั้นมหาวิ ท ยาลั ยจะไม่
พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
ขั้นตอนการรับสมัคร
6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัคร ฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.2 ผู้สมั ครบัน ทึกข้อมู ลการสมั ครผ่านระบบรับ สมัครออนไลน์ ทาง INTERNET ที่
http://reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
ผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์
ธานี และ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 ล้าดับ ถ้าเลือกศูนย์ฯใดเป็นล้าดับที่ 1 จะได้รับพิจารณาใน
ศูนย์ฯนั้นก่อน และถ้าได้ประกาศ ให้ผู้สมัครใดมีสิทธิ์เข้าศึกษาในศูนย์ฯใดศูนย์ฯหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์
มาเพื่อเข้าศึกษาในอีกศูนย์ฯหนึ่งได้
6.2.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบที่สนามสอบใดก็ได้ใน 3 สนามสอบ ถ้าเลือกไปสอบที่สนาม
สอบใดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
6.2.4 ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ใบสมั ค รที่ ก รอกข้ อ มู ล บนระบบรับ สมั ค รออนไลน์ ทาง
INTERNET ให้ครบถ้ว นและตรวจสอบข้อมูล การสมั ครให้ถูกต้ องก่อนน าไปชาระเงิน ค่า สมั ครที่ ธนาคาร หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูล ใหม่ให้
ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ
6.2.5 ผู้สมัครนาใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง INTERNET ไปยื่นชาระ
เงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กาหนด โดยชาระเงินค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง INTERNET เป็นโมฆะ
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6.2.6 ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงิน
ของผู้สมัคร เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ ผู้สมัครเก็บไว้
เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชาระเงินค่าสมัครที่เรียบร้อยแล้ว จะถือได้ว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบ
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อยเพราะจะมีผลต่อการสมัคร และเก็บไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
***กรณีมีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ***
เพราะข้อมูลการสมัครในระบบจะถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ ไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไป
แล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไปชาระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้
เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทารายการยกเลิกไปแล้ว
6.2.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิก โครงการที่สมัครตามประกาศนี้ เพื่อต้องการจะสมัครใน
โครงการอื่น สามารถทาการยกเลิกผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและต้องไม่เกินวันสุดท้ายของ
การรับสมัครภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกได้
6.2.8 หากผู้ส มัครมีความประสงค์ที่ จะเปลี่ยนแปลงโครงการ ระหว่า งโครงการผลิ ต
แพทย์เพื่อชาวชนบท กับ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ที่ได้สมัครสอบไว้ ภายหลังจากปิดระบบรับ
สมัครแล้ว ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กาหนด คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดย Download
แบบฟอร์มจาก Website http://www.med.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข
02-926-9676 แล้ ว ส่ ง เอกสารตั ว จริ ง ทางไปรษณี ย์ ไ ปยั ง งานบริ ก ารการศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยดูวันที่
ประทับตราไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
โครงการที่สมัครสอบได้
6.2.9 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่ าสมัครได้หลังจากชาระ
เงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับ
สมัครออนไลน์ http://reg.tu.ac.th เลือกเมนู การรับเข้าศึกษา  หัวข้อ ปริญญาตรี จากนั้นเลือก หัวข้อ ระบบ
รับสมัคร (สาหรับผู้สมัคร) เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร / ผู้เข้าสอบข้อเขียนและแผนผัง / ผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดไม่พบรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ ผู้สมัครสามารถ
ยื่น ค าร้องขอตรวจสอบสิ ทธิ์ โดย Download แบบฟอร์ม จาก Website http://www.reg.tu.ac.th กรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร ส่งมาภายในวันที่ 25-26 กันยายน
2558 ทางE-mail : admissions_tu@hotmail.com สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1634-1639
วันเวลาราชการ
6.2.10 ผู้ ส มั ค รหากประสงค์ จ ะขอแก้ ไ ขตั ว สะกด ชื่ อ –สกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน
วั น เดื อ นปี เ กิ ด ซึ่ ง ผู้ ส มั ค รไม่ ส ามารถแก้ ไ ขด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบได้ ให้ Download
แบบฟอร์ ม จาก
http://www.reg.tu.ac.th และส่งคาร้องพร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมระบุรายละเอียด
ที่ ต้ องการแก้ไ ข และส่ ง คาร้ องทาง E-mail : admissions_tu@hotmail.com สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
02-564-4440-79 ต่อ 1634-1639 วันเวลาราชการ
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6.3 หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบส่งสาเนาหลักฐานและเอกสารการสมัคร
สอบ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมกับลงชื่อผู้สมัครก้ากับไว้ ส่งไปที่ งานบริการการ ศึกษา ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รัง สิ ต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558 โดยดูจากวันที่ประทับ ตราไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก
ดังนี้
6.3.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ (โปรด
ตรวจสอบโครงการที่สมัครให้ถูกต้อง) ระบบจะแสดงเมนูการพิมพ์ใบสมั ครภายหลังจากที่สถานะการสมัครเป็ น
“ผู้ชาระเงินค่าสมัคร”
6.3.2 ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6.3.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่
สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
6.3.4 บัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
6.3.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
6.3.6 สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลาเนาอยู่ต่อเนื่องที่ระบุในข้อ 3.2.2
6.3.7 ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ
6.3.8 ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
6.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกายฯ และสอบสัมภาษณ์ ดาเนินการ
จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการรายงานตัว เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท (โดย Download จาก Website http://www.med.tu.ac.th หลังจากวันประกาศผลการสอบขั้นตอน
ที่ 1 ข้อเขียน) และ ดาเนินการจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ดังนี้
ผู้สมัครเขตภาคกลาง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
ผู้สมัครเขตภาคใต้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
ผู้สมัครเขตภาคตะวันออก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
หากหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบขั้นตอนที่ 2
7. อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 700 บาท + ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร /
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จานวน 10 บาท รวมเป็นจานวน 710 บาท
การชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 ผ่านระบบ Teller Paymen ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
7.2 ค่าธรรมเนียมในการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
จานวน 1,200 บาท (ชาระเงิน ณ วันที่ทดสอบบุคลิกภาพ)
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8. วิธีการคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รจะต้ องผ่ า นการประเมิ น 2 ขั้น ตอน โดยสมบู ร ณ์ จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ เข้า ศึกษาในคณะ แพทยศาสตร์
กล่าวคือ
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ขั้ นต่าทุกรายวิชา ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ
กาหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 การตัดสินผลหากมีคะแนนรวมทุกวิชาเท่ากัน
จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นลาดับถัดไป หากยังมีอันดับคะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาคะแนนในวิชา
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ตามลาดับ
ผู้สมัครที่เลือกสมัครทั้งโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
รพ. สุราษฎร์ธานี และ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวม 2 ลาดับ ถ้าเลือกศูนย์ฯใดเป็นลาดับที่ 1 และคะแนนถึงเกณฑ์ จะ
ได้รับพิจารณาเป็นผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 ในศูนย์ฯนั้นทันที หากจานวนผู้ที่เลือกศูนย์ฯนั้นเป็นลาดับที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์
ไม่เพียงพอกับจานวนรับของโครงการในศูนย์ฯนั้น แล้วจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และเลือกศูนย์ฯ
นั้นเป็นลาดับที่ 2 และเมื่อประกาศให้ผู้สมัครใดมีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์ฯใดศูนย์ฯหนึ่งไปแล้ว จะ
ไม่สามารถสละสิทธิ์มาเพื่อเข้าสอบและศึกษาในอีกศูนย์ฯหนึ่งได้
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครที่ส อบผ่ านเกณฑ์ต ามขั้นตอนที่ 1 แล้ ว จะต้องเข้า รับการสอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบ
บุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกาหนด
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอนให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
9. กาหนดการสอบข้อเขียน วิชา วัน เวลาและสถานที่สอบ
ผู้สมัครต้องเข้า สอบวั ดความรู้ในการสอบคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ วิ ช าที่ จ ะต้ องสอบ ได้ แก่ ฟิสิ ก ส์ เคมี ชี ววิ ท ยา คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และการตั ด สิ น ใจ
สถานการณ์
วันสอบ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

เวลาสอบ
09.00 – 11.00 น.

วิชาสอบ
120 นาที

- คณิตศาสตร์

พักเที่ยง

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558

12.30 – 14.30 น.
14.45 – 16.30 น.
09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.15 น.

120 นาที
90 นาที
90 นาที
90 นาที

- ภาษาอังกฤษ
- การตัดสินใจสถานการณ์
- ฟิสิกส์
- เคมี

พักเที่ยง

13.30 – 15.00 น.
90 นาที - ชีววิทยา
* ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปและเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักมาแสดงในวันสอบข้อเขียนด้วย (สถานที่สอบดังปรากฏตามปฏิทินการรับสมัครฯ)
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** รายละเอียดการจองที่พัก ดูได้จากเว็บไซด์ของสานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
www.tpm.tu.ac.th
10. เกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจ
ร่างกายฯ และสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ วันสอบ และสถานที่สอบ
10.1 รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ผู้สมัคร
ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา โดยมีองค์ประกอบวิชา ค่าน้าหนัก และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
วิชา
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาภาษาอังกฤษ
3. วิชาฟิสิกส์
4. วิชาเคมี
5. วิชาชีววิทยา
6. การตัดสินใจสถานการณ์
รวม

ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
15
20
15
15
20
15
100

เกณฑ์ผ่านขั้นต่า (ร้อยละ)
30
30
30
30
30
30

10.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ
ตรวจร่างกายฯ ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัม ภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ง านบริการการศึกษา ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ รพ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th และเข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ ใน
วัน ที่ 16 - 18 พฤศจิ กายน 2558 และตรวจสุขภาพจิ ต สอบสั มภาษณ์ ในวั นที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ดั ง
รายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครฯ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ทุกคนรวมทั้งอันดับสารอง (ถ้ามี) ต้องไปรายงาน
ตัวและส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ในสถานที่และเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่า
สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลการทดสอบทั้งขั้นตอนที่ 1 และขั้ นตอนที่
2 ประกอบกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 พร้อมผู้สอบได้ล้าดับส้ารอง (ถ้ามี) ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะ
แพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รพ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th ผู้ที่สอบได้จะต้องแสดงความจานงเข้าศึกษา ทาสัญญาฯ พร้อมชาระ
ค่าลงทะเบียนศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่กาหนด ผู้ไม่มาแสดงความจานงถือว่าสละสิทธิ์
และ คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาเรียก หรือไม่เรียกผู้สอบได้ล้าดับส้ารองรายงานตัวต่อไป (ถ้ามี) ก็ได้
ในกรณีที่ ผู้ส มัครได้ยื น ยัน สิท ธิ์ หรือ ได้ แจ้ง ความจ้า นงเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ในคณะ/วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ของรัฐ ทุกสถาบันที่มีความตกลงกัน และถ้าสถาบันนั้นส่งรายชื่อผู้สมัครมาเพื่อให้ตัดรายชื่อที่ซ้ากันออก
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คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อซ้้าซ้อนกันออก และอาจจะเรีย กผู้สอบได้
ล้าดับส้ารองรายงานตัวต่อไป (ถ้ามี)
12. ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เตรียมตัวดังนี้
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจาปีการศึกษา 2559 ให้ปฏิบัติดังนี้
12.1 รายงานตัวแสดงความจานงเข้าศึกษาพร้อมรับเอกสารการทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพือ่
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สระบุรี หรือ รพ.สุราษฎร์ธานี หรือ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ
รพ.พุทธโสธร ดังวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
12.2 รับเอกสารและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและเอกสารต่าง ๆ ในวันแจ้งความจานงเข้า
ศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สระบุรี หรือ รพ.สุราษฎร์ธานี หรือ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ รพ.พุทธโสธร
ดังวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ในปฏิทนิ
12.3 ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
12.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาที่ควรทราบ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คนละ
4 ฉบับ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งแต่ละฉบับจะประกอบด้วย สัญญา 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ก. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ
ข. สัญญาค้าประกันสาหรับผู้ค้าประกันสัญญาในข้อ ก.
ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ มีคู่สมรสหรือมีอายุนับถึงวันทาสัญญาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ค้าประกันสัญญามีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา-มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามคาสั่งศาล) แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายสัญญาของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แสดงความยินยอมให้ทาสัญญาได้
อย่างไรก็ตาม การลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาของทุก ๆ คน ให้กระทาต่อเจ้าหน้าที่ ใน
วันที่กาหนดทาสัญญาเท่านั้น
12.3.2 การทาสัญญาค้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้
12.3.2.1 ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค้าประกันไม่
ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
12.3.2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันตามข้อ 12.3.2.1 ได้ ผู้ค้าประกันจะต้อง
เป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค้าประกัน
ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
12.3.2.3 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันตามข้อ 12.3.2.1 และ 12.3.2.2 ได้ให้
กระทรวง/กรมที่ เป็ นคู่สั ญญาของผู้ ที่ จะเข้าศึกษาตั้ งคณะกรรมการขึ้นเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ที่จะเข้าศึกษา
ไม่มีบุคคลตามข้อ 12.3.2.1 และ 12.3.2.2 ที่จะมาทาสัญญาค้าประกัน และผู้ที่
จะเข้าศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาทาสัญญาเข้า
ศึกษาโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อ
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ไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมทั้งผู้รับทุน หรือ
ข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศด้วย
12.3.3 เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนามาในวันที่ทาสัญญา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ค้า
ประกันสัญญาและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ ในข้อ12.3.1 จะต้องมาลงนามสัญญา ที่กรอกรายละเอียดไว้แล้ว
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท (ไม่ใช่แสตมป์ปิดซองจดหมาย) จานวน
5 ดวง ต้นฉบับและสาเนาเอกสารหรือหลักฐานของทุกคน อย่างละ 4 ชุด ดังนี้
หลักฐานที่นักศึกษาต้องเตรียม
1. นักศึกษา
1.1 สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.3 อากรแสตมป์ติดสัญญาค้าประกันดวงละ 5 บาท
1.4 รูปถ่ายสี เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ตนสังกัด ขนาด 1 นิ้ว
2. ผู้ค้าประกัน
2.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้คาประกั
้
น
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ ผู้ค้าประกัน
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสที่ยินยอม
ให้เป็นผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่ยินยอมให้เป็น
ผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.5 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้คาประกั
้
น
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

จานวน 4 ชุด
จานวน 4 ชุด
จานวน 5 ดวง
จานวน 4 ชุด

จานวน 4 ชุด
จานวน 4 ชุด
จานวน 4 ชุด
จานวน 4 ชุด
จานวน 4 ชุด

12.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
13. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคนจะต้องเข้า
รับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของ
นักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา กาหนดวิ ชา
ที่เรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง
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14. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาพร้อมปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังทาง Internet http://reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่
• ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสาคัญ สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร 0 - 2564-4440-79 ต่อ 1602 – 1607
15. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
15.1 เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
15.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ หากปรากฏว่าผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษาหากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือ
ว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
15.3 ผู้ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ภายหลั ง พบว่ า มี ชื่ อ ใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย
15.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลังว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลื อก หรือการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญา
ต่อไป
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โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่ง
ทุน ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาและสิ้นสุด
โครงการในปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ให้กระทรวง
สาธารณสุขขยายระยะเวลาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุนไปจนถึงปี 2560
บัดนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนตามโครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. จานวนทุนที่รับสมัครคัดเลือก 33 ทุน แบ่งเป็น
- พื้นที่เขตภาคกลาง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก รพ.สระบุรี
- พื้นที่เขตภาคใต้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- พื้นที่เขตภาคตะวันออก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร

จานวนไม่เกิน 10 ทุน
จานวนไม่เกิน 12 ทุน
จานวนไม่เกิน 5 ทุน
จานวนไม่เกิน 6 ทุน

3. สิทธิประโยชน์จากการรับทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
3.1 เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่จา่ ยจริง (ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี) ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
3.2 ค่าเช่าหอพักตามที่จ่ายจริง (ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน) ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
3.3 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุนเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะแพทยศาสตร์
พ.ศ.2552
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
4.2.2* มีภูมิลาเนาในอาเภอที่มีความขาดแคลนแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือมารดามี ทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอที่ขาดแคลนแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่
ในเขตอาเภอเมือง ยกเว้น ผู้สมัครสอบจังหวัดระนอง และ จังหวัดสระแก้ว
4.2.3 ผู้สมัค รต้องเป็น นักเรียนที่ กาลั งศึกษาอยู่ ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในจังหวัดที่ตนมีภูมิล้าเนา ในข้อ 4.2.2 เท่านั้น ไม่รับสมัครข้ามจังหวัด
4.2.4 มีใบรับรองการผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมของจังหวัด
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4.2.5 รับ เฉพาะสายสามั ญ เท่ า นั้น (ไม่ รับผู้ ส อบเที ย บชั้ น และจากศูน ย์ การศึกษานอก
โรงเรียน)
4.2.6 มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1)
ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
4.2.7 ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ
4.2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
หมายเหตุ * คุณสมบัติเฉพาะ ในข้อ 4.2.2 จะเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับภูมิลาเนา
และการกาหนดเกณฑ์ภูมิลาเนาในการรับนักเรียนแพทย์ ของสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นไป
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจ
ปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
4.3 คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ขอกาหนดคุณ สมบั ติเฉพาะของผู้ สมัครเข้า เรี ย น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสม โดยยึดหลักสาคัญ 3 ข้อ คือ 1.ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2.ไม่ให้เกิด
อันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ 3.เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
4.3.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฎิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
4.3.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่ อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังต่อไปนี้
4.3.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น
เช่ น โรคจิ ต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood
Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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4.3.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.3.2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
4.3.2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40เมื่อได้แก้ไขแล้ว
4.3.2.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่
500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ
คาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ70 จากความ
ผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing
loss)
ในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้ว ปรากฎว่าผลการตรวจร่างกายผิดปกติ ในกรณีของตาบอดสี การได้ยิน และจิต
เวชให้ผู้สมัครมารับตรวจซ้้าเพื่อยืนยันที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
4.3.2.7 โรคหรือความพิ การอื่น ๆ ซึ่ ง มิไ ด้ ระบุไ ว้ ที่ คณะกรรมการแพทย์ผู้ ต รวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้
4.4 คุณสมบัติทางการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551:
มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 - ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง
วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
4.4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทาง
คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4.4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4.5 คุณสมบัติอื่น ๆ
ผู้ที่สมัครโครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท หรือ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน แล้ว
ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงหรือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
4.5.1 โครงการรับตรง
4.5.2 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
4.5.3 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
4.5.4 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
4.5.5 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
4.5.6 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
4.5.7 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
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4.5.8 โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (สสวท.)
4.5.9 โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
4.5.10 โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2
เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)
* การยกเลิก
ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครตามประกาศนี้ เพื่อต้องการจะสมัครในโครงการอื่น สามารถ
ทาการยกเลิกผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครภายในวันที่
6 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกการสมัครได้
5. เงื่อนไขของนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
5.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่ง
อาเภอหนึ่งทุน ต้องยื่นแสดงความจานงเข้าศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา
วิ ช าแพทยศาสตร์ ในวั น เวลา ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ถ้ าพ้ นก าหนดถื อว่ าสละสิ ทธิ์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะส่งรายชื่อผู้ที่ได้ลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เรียบร้อย
แล้ว ไปตัดสิทธิ์ ดังนี้
5.1.1 ตามที่สมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกสถาบันได้มีข้อตกลงให้
สัตยาบันร่วมกัน ที่จะคัดชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการคัดเลือกและลงนามทาสัญญาเข้าศึกษากับสถาบันสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
โดยแจ้ ง ชื่ อ -นามสกุล และเลขที่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนของบุ ค คลนั้ น ไปยั ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารกลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดาเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบใน
ขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกจะคัดชื่อ
บุคคลนั้นออกทันที
ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะส่งชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ที่ได้ลงนามทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์กับสถาบันเรี ยบร้อย
แล้วไปยังสานักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งให้สถาบันสมาชิกเพื่อดาเนินการ
ตัดสิทธิ์ตามที่ได้ให้สัตยาบันร่วมกัน
5.1.2 ตัดสิทธิ์ โดยส่งรายชื่อผู้ที่ได้ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้ว ให้
สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions)
ดังนั้น ผู้ที่แสดงความจานงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
จะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือกในระบบ Direct Admission ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
และในระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) และมหาวิทยาลัย
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ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ พิ จ ารณาด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ ยกเลิ ก รายชื่ อ ผู้ ที่ แ สดงความจ านงเข้ า ศึ ก ษาในคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว
5.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาล โดยภายหลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องทาสัญญา
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอาเภอหรือจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาหรือจังหวัดที่ขาดแคลน
แพทย์เป็นเวลา 12 ปี (กรณีผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท)
5.3 ผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสอบให้ผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภา จึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
6. เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน จะต้องมีภูมลิ าเนาตามคุณสมบัติข้อ 4.2.2 ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้
6.1 ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี)
- สระบุรี
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- ชัยนาท
- อ่างทอง
6.2 ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ระนอง
6.3 ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร)
- ฉะเชิงเทรา
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
7. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4 จะต้องดาเนินการดังนี้
7.1 บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558
ที่ Website http://reg.tu.ac.th
7.2 ผู้สมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ไม่มีสิทธิ์สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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7.3 ผู้สมัครต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัครเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่า
ผู้สมัครได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ขั้นตอนการรับสมัคร
7.3.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ http://reg.tu.ac.th โครงการ
กระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
7.3.2 ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมระบุจังหวัดที่ต้องการไปใช้ทุน และกรอกข้อมูลอื่นๆ
ให้ครบถ้วนบน INTERNET
7.3.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบที่สนามใดก็ได้ใน 3 สนามสอบ ถ้าเลือกไปสอบที่สนามสอบใด
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
7.3.4 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง INTERNET
ให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หาก
พบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูล
การสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ
7.3.5 ผู้สมัครนาใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง INTERNET ไปยื่นชาระ
เงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กาหนด โดยชาระเงินค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กาหนด พร้อม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กาหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการ
สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง INTERNET เป็นโมฆะ
7.3.6 ธนาคารรับชาระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชาระเงินของผู้สมัคร เมื่อบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร
เมื่อชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือได้ว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน
ค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
7.3.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิก โครงการที่สมัครตามประกาศนี้ เพื่อต้องการจะสมัครใน
โครงการอื่น สามารถทาการยกเลิกผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและต้องไม่เกินวันสุดท้ายของ
การรับสมัครภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดาเนินการยกเลิกได้
7.3.8 หากผู้ สมัครมีความประสงค์ที่ จะเปลี่ ยนแปลงโครงการที่ไ ด้สมัครสอบไว้ ต้อง
ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดคือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดย Download แบบฟอร์มจาก Website
http://www.med.tu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02-926-9676 แล้วส่ง
เอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ไปยัง งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 95
หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์ไทยเป็น หลัก
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการที่สมัครสอบได้
7.4 หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบส่งสาเนาหลักฐานและเอกสาร การสมัคร
สอบ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมกับลงชื่อผู้สมัคร ก้ากับไว้ ส่งไปที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
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จ.ปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก
ดังนี้
7.4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ
7.4.2 ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7.4.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ที่
สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
7.4.4 บัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
7.4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
7.4.6 สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่แสดงว่ามีภูมิลาเนาอยู่ต่อเนื่องตามที่ระบุในคุณสมบัติ
ข้อ 4.2.2
7.4.7 ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับ
7.4.8 ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
7.5 ให้ผู้มีสิ ทธิ์ สอบขั้นตอนที่ 2 ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกายฯ และสอบสั มภาษณ์
ดาเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Internet พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่า ธรรมเนียมการ
ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มการรายงานตัว เข้าศึกษาโครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (โดย Download จาก Website http://www.med.tu.ac.th หลังจากวันประกาศผลการสอบ
ขั้นตอนที่ 1 ข้อเขียน)
7.5.2 ใบรับรองการผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมของจังหวัด
7.5.3 วัน เวลา และสถานทีส่ ่งเอกสารหลักฐาน
ผู้สมัครเขตภาคกลาง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก รพ.สระบุรี
ผู้สมัครเขตภาคใต้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
ผู้สมัครเขตภาคตะวันออก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
หากหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบขั้นตอนที่ 2
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ทุกคนรวมทั้งอันดับสารอง (ถ้ามี) ต้องไปรายงานตัวและส่งเอกสารด้วย
ตนเอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ในสถานที่และเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และ
ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ
8. อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
8.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 700 บาท + ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
จานวน 10 บาท รวมเป็นจานวน 710 บาท (ชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ภายในวันที่ 7 กันยายน
2558)
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8.2 ค่าธรรมเนียมในการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
จานวน 1,200 บาท (ชาระเงิน ณ วันที่ทดสอบบุคลิกภาพ)
9. วิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน 2 ขั้นตอน โดยสมบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
กล่าวคือ
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ขั้ นต่าทุกรายวิชา ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 การตัดสิ นผลหากมีคะแนนรวมทุกวิชาเท่ากั น จะ
พิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นลาดับถัดไป หากยังมีอันดับคะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาคะแนนวิชาชีววิทยา
เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ตามลาดับ หากไม่มีผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 หรือจานวนผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 ไม่ครบตาม
จานวนที่ประกาศรับ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณานาจานวนที่รับได้ไม่ครบนั้น ไปพิจารณาผู้สอบผ่านขั้นตอน
ที่ 1 ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของศูนย์ฯนั้นแทน
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครที่สอบผ่านเกณฑ์ตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะต้องเข้ารับการสอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ
ตรวจร่างกายฯ ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกาหนด การพิจารณาจะแยกตาม
โควตาของแต่ละจังหวัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอนให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
10. กาหนดการสอบข้อเขียน วิชา วัน เวลาและสถานที่สอบ
ผู้สมัครต้องเข้า สอบวั ดความรู้ในการสอบคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ วิ ช าที่ จ ะต้ องสอบ ได้ แก่ ฟิสิ ก ส์ เคมี ชี ววิ ท ยา คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และการตั ด สิ น ใจ
สถานการณ์
วันสอบ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

เวลาสอบ
09.00 – 11.00 น.

วิชาสอบ
120 นาที

- คณิตศาสตร์

พักเที่ยง

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558

12.30 – 14.30 น.
14.45 – 16.30 น.
09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.15 น.

120 นาที
90 นาที
90 นาที
90 นาที

- ภาษาอังกฤษ
- การตัดสินใจสถานการณ์
- ฟิสิกส์
- เคมี

พักเที่ยง

13.30 – 15.00 น.
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90 นาที

- ชีววิทยา

* ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปและเลขประจาตัว 13 หลักมา
แสดงในวันสอบข้อเขียนด้วย (สถานที่สอบดังปรากฏตามปฏิทินการรับสมัครฯ)
** รายละเอียดการจองที่พัก ดูได้จากเว็บไซด์ของสานักงานจัดการทรัพย์สินที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
www.tpm.tu.ac.th
11. เกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า สอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจ
ร่างกายฯ และสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ วันสอบ และสถานที่สอบ
11.1 รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ผู้สมัคร
ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา โดยมีองค์ประกอบวิชา ค่าน้าหนัก และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
วิชา
1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาภาษาอังกฤษ
3. วิชาฟิสิกส์
4. วิชาเคมี
5. วิชาชีววิทยา
6. การตัดสินใจสถานการณ์
รวม

ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
15
20
15
15
20
15
100

เกณฑ์ผ่านขั้นต่า (ร้อยละ)
30
30
30
30
30
30

11.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบบุคลิกภาพ
ตรวจร่างกายฯ และ สุขภาพจิต และสอบสัม ภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ รพ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th และเข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ ใน
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 และตรวจสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ดัง
รายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครฯ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ทุกคนรวมทั้งอั นดับสารอง (ถ้ามี) ต้องไปรายงาน
ตัวและส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ในสถานที่และเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่า
สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลการทดสอบทั้งขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอน
ที่ 2 ประกอบกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุนภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 พร้อมผู้สอบได้ล้าดับส้ารอง (ถ้ามี) ที่งานบริการการศึกษา ชั้น
3 คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ รพ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th ผู้ที่สอบได้จะต้องแสดงความจานงเข้าศึกษา ทาสัญญาพร้อมชาระ
ค่าลงทะเบียนศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่กาหนด ผู้ไม่มาแสดงความจานงถือว่าสละสิทธิ์ และ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาเรียก หรือไม่เรียกผู้สอบได้ล้าดับส้ารองรายงานตัวต่อไป(ถ้ามี) ก็ได้
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ในกรณีที่ ผู้ส มัครได้ยื น ยัน สิท ธิ์ หรือ ได้ แจ้ง ความจ้า นงเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ในคณะ/วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ของรัฐ ทุกสถาบันที่มีความตกลงกัน และถ้าสถาบันนั้นส่งรายชื่อผู้สมัครมาเพื่อให้ตัดรายชื่อที่ซ้ากันออก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อซ้้าซ้อนกันออก และจะเรียกผู้สอบได้ล้าดับ
ส้ารองรายงานตัวต่อไป (ถ้ามี)
13. ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เตรียมตัวดังนี้
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ประจาปีการศึกษา 2559 ให้
ปฏิบัติดังนี้
13.1 รายงานตัวแสดงความจานงเข้าศึกษาพร้อมรับเอกสารการทาสั ญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา
วิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (พ.อ.2) ณ ศูนย์ แพทยศาสตร์ฯ รพ. สระบุรี หรือ
รพ. สุราษฎร์ธานี หรือ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ รพ.พุทธโสธร ดังวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
13.2 รับเอกสารและจดทะเบี ยนศึกษาลักษณะวิชาและเอกสารต่าง ๆ ในวันแจ้งความจานงเข้า
ศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ รพ.พุทธโสธร ดังวัน เวลา
และสถานที่ ที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
13.3 ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอ
หนึ่งทุน
13.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาที่ควรทราบ
ผู้ ที่ ผ่ านการคัดเลื อกฯ จะต้ องท าสั ญญาการเป็ นนั กศึ กษาเพื่ อศึ กษาวิ ชาแพทยศาสตร์ ต าม
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน คนละ 4 ฉบับ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งแต่ละ
ฉบับจะประกอบด้วย สัญญา 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
ก. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ
ข. สัญญาค้าประกันสาหรับผู้ค้าประกันสัญญาในข้อ ก.
ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ มีคู่สมรสหรือมีอายุนับถึงวันทาสัญญาที่มหาวิทยาลั ยกาหนด
ไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ค้าประกันสัญญามีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา-มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามคาสั่งศาล) แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายสัญญาของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แสดงความยินยอมให้ทาสัญญาได้
อย่างไรก็ตาม การลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาของทุก ๆ คน ให้กระทาต่อเจ้าหน้าที่ ใน
วันที่กาหนดทาสัญญาเท่านั้น
13.3.2 การทาสัญญาค้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้
13.3.2.1 ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค้าประกันไม่
ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
13.3.2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันตามข้อ 13.3.2.1 ได้ ผู้ค้าประกันจะต้อง
เป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะเข้าศึกษา โดยผู้ค้าประกัน
ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
13.3.2.3 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันตามข้อ 13.3.2.1 และ 13.3.2.2 ได้ให้
กระทรวง/กรมที่ เป็ นคู่สั ญญาของผู้ ที่ จะเข้าศึกษาตั้ งคณะกรรมการขึ้นเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ที่จะเข้าศึกษา
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ไม่มีบุคคลตามข้อ 13.3.2.1 และ 13.3.2.2 ที่จะมาทาสัญญาค้าประกัน และผู้ที่
จะเข้าศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาทาสัญญาเข้า
ศึกษาโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อ
ไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมทั้งผู้รับทุน หรือ
ข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศด้วย
13.3.3 เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้ องนามาในวัน ที่ทาสัญ ญา ผู้ที่ ผ่านการคัดเลื อก ผู้ค้ า
ประกันสัญญาและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ13.3.1 จะต้องมาลงนามสัญญาที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท (ไม่ใช่แสตมป์ปิดซองจดหมาย) จานวน 5
ดวง ต้นฉบับและสาเนาเอกสารหรือหลักฐานของทุกคน อย่างละ 4 ชุด ดังนี้
หลักฐานที่นักศึกษาต้องเตรียม
1. นักศึกษา
1.1 สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน 4 ชุด
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
จานวน 4 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.3 อากรแสตมป์ติดสัญญาค้าประกันดวงละ 5 บาท
จานวน 5 ดวง
1.4 รูปถ่ายสี เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 4 ชุด
ที่ตนสังกัด ขนาด 1 นิ้ว
2. ผู้ค้าประกัน
2.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้คาประกั
้
น
จานวน 4 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ ผู้ค้าประกัน
จานวน 4 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสที่ยินยอม
จานวน 4 ชุด
ให้เป็นผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่ยินยอมให้เป็น
จานวน 4 ชุด
ผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.5 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้คาประกั
้
น
จานวน 4 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
13.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
14. การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคนจะต้องเข้า
รับการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของ
นักศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจะนาผลที่ได้จากการวัดผลไปใช้ในการจัดการศึกษา กาหนดวิชา
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ที่เรียน/จัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาทุกคน รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง
15. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาพร้อมปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลังทาง Internet http://reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่
• ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสาคัญ สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร 0 - 2564-4440-79 ต่อ 1602 – 1607
16. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
16.1 เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
16.2 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ หากปรากฏว่าผู้มี
สิทธิ์ เข้ าศึกษาไม่สาเร็จการศึ กษาตามที่ กาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้า ศึกษาหากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
ถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็น โมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
16.3 ต้ องไม่ มี ชื่ อในทะเบี ย นนั กศึ กษาหรือนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย หรือ สถาบั น การศึกษาอื่น ใน
ประเทศไทย หากภายหลังพบว่าชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
16.4 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบภายหลังว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมาย
อาญาต่อไป
*****************************************
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การเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลั กสู ตรแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ พั ฒนาขึ้นตามแนวทางการเสนอแนะของที่ ประชุ ม
การศึกษาแพทยศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 ที่กาหนดว่าควรเพิ่มทักษะดังต่อไปนี้ให้กับ
แพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศ เพื่อให้แพทย์มีความสามารถปฏิบัติงานให้ท้องถิ่นประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม
1. ทักษะการติดต่อสื่อความหมาย (Interpersonal skill)
2. ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking skill)
3. ทักษะการคิดแก้ไขปัญหา (Problem-solving skill)
4. ทักษะการบริหารข้อมูล (Information management skill)
5. ทักษะวิชาชีพ (Professional skill) ซึ่งรวมทั้งความเป็นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรม
ในการพัฒนาหลักสูตร จึงกาหนดหลักการไว้ดังนี้
1. ลักษณะของหลักสูตรจะเป็นแบบบูรณาการ (integration) ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาแพทย์
ทั้งหมด ได้แก่ สาขาวิชาทางชีวภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. หลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้พบเห็นปัญหาสุขภาพที่แท้จริงในชุมชนของประเทศ
และบางส่วนของการศึกษาจะจัดขึ้นที่ชุมชน (Community - based education)
3. หลักสูตรจะจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิดแก้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา โดยคิดเชิงวิเคราะห์และ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ และใช้ปัญหาเป็นหลักในการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (problem-based learning)
4. หลั ก สู ต รจะก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาไปแสวงหาความรู้ และก ากั บ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (student
centered learning) ที่กาหนดให้ และจากแหล่งวิชาการอื่น ๆ
5. การเรียนการสอนจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ (small group learning)
6. การศึกษาตามหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลา 12 ภาคการศึกษาปกติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ศึกษาทางด้านพื้นฐานทั่วไป ใช้เวลาในการศึกษา 2 ภาคการศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้
เวลา 4 ภาคการศึกษา ระยะที่ 3 ศึกษาทางด้านคลินิก ใช้เวลา 6 ภาคการศึกษา
ในการศึก ษาทางด้ า นคลิ นิ ก จะมี ก ารฝึ กปฏิบั ติ ง านทั้ ง ใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร และสถานที่
ให้บริการระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ทั้งในชนบทและในเขตเมือง ทั้งนี้โดยความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
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บัณฑิตพึงประสงค์
บัณฑิตแพทย์ของธรรมศาสตร์ มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(Professional Knowledge and Skills)
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม และตระหนักถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Moral, Ethics, Attitude and Law)
3. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีการตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผลโดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
(Critical Thinking, Clinical Reasoning and Evidence-Based Medicine)
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม โดยคานึงถึงปัจจัยทั้งด้านกาย จิตสังคม และ จิต
วิญญาณ และครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Holistic Approach)
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ร่วมงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสม (Communication and Interpersonal Skills)
6. มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Self-Directed Learning and Continuous Professional Development)
7. มีเจตคติที่ดีต่อระบบสุขภาพในชุมชน สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท (CommunityMinded Doctor)
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภาวะผู้นา (Team Work
and Leadership)
9. มีศิลปะการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (Social Quality of Life)

หน้า 32 จาก 34

ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่
พิจารณาคาตอบของท่าน
1. ในการเข้าสอบทุกครั้งจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่ออก
โดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตร
ตัวจริง และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบตลอดเวลาทาการ
สอบ
2. ห้ามนากล่องอุป กรณ์ เครื่องเขียน กระดาษทุกชนิด โทรศัพ ท์มื อถือ วิ ทยุคมนาคม วิท ยุติ ดตามตั ว
เครื่องมือสื่อสารใดๆ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คานวณได้ และไม้บรรทัดที่มีสูตร
ต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบได้เฉพาะ ปากกา ดินสอดา 2B ไม้บรรทัด (ชนิดที่ไม่มี
สูตรคานวณ) ยางลบ และวงเวียน เท่านั้น ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิด การสูญหายจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออก
จากห้องสอบไม่ว่าเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ
4. ในระหว่างการสอบ ถ้าผู้สอบต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบและจัดหาให้
5. โปรดรักษาความสงบ เมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณใกล้สถานที่สอบ
6. ห้ามกระทาการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบโดยที่ผู้สอบอาจจะไม่
รับทราบก็ได้ และอาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานั้นๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้จะส่งรายชื่อ เพื่อ
ตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
7. กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ ก่อนหมดเวลา 15 นาที
8. ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งกระดาษคาตอบ ให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ
9. ในการตอบ ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา เช่น ให้เขียนเลขที่นั่งสอบ ชื่อ -นามสกุล ชื่อ
วิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันที่สอบ เวลาสอบ ให้ชัดเจนด้วยหมึก รวมทั้งให้ระบายในวงกลมข้อมูลต่างๆ คือ
เลขที่นั่งสอบ วิชา ห้องสอบ ด้วยดินสอดา 2B ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามตัวอย่างก่อนที่จะลงมือทาข้อสอบทุกครั้ง
10. ต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะใช้เครื่องหมายอื่น หรือระบายไม่เต็มวงกลมไม่ได้
11. เมื่อระบายผิดข้อและต้องการแก้ไข จะต้องลบด้วยยางลบให้สะอาดที่สุดเสียก่อนแล้วจึงระบายข้อใหม่
ตามที่ต้องการ
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(คัดจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี โครงการ
ปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ.2555 : คัดเฉพาะค่าธรรมเนียมของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เท่านัน้ )
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระต่อภาคการศึกษาปกติ
21,100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน
4,240 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียน
11,900 บาท
ครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียน
240 บาท
เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ มีดังต่อไป
- ค่ารักษาสถานภาพกรณีลาพักการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคละ
300 บาท
- ค่ารักษาสถานภาพกรณีถูกลงโทษให้พักการศึกษา ภาคละ
1,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจากถูกถอนชื่อตามข้อบังคับ
1,200 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ภาคละ
- ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ
50 บาท
- ค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า วันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้จดทะเบียนล่าช้าวันแรกคิดเป็นเงิน 45 บาท และ
คิดค่าปรับเพิ่มอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันทีล่ ่าช้า ทั้งนี้ จะไม่คิดค่าปรับในวันที่มิได้จดั ให้มีบริการจด
ทะเบียนและชาระเงิน
(รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
- โทรศัพท์ : 0 – 2926 9675
0 – 2926 9697 – 8
- โทรสาร : 0 – 2926 9676
- Website http://www.med.tu.ac.th หรือ
http://www.reg.tu.ac.th
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