10. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้าตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20
ธันวาคม 2559 ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ Website http://www.cicm.tu.ac.th , http://www.eptumed.com
http://www.med.tu.ac.th , http://www.dentistry.tu.ac.th เท่านั้น
11. การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9-11 มกราคม 2560
กําหนดให้ผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นําส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่ 9-11 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ห้องเรียน 303 อาคารราชสุดา ชัน้ 3 อาคารกลุ่มศูนย์สขุ ศาสตร์
มธ. ศูนย์รงั สิต (การกําหนดเลขที่ผมู้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งหมายเลขห้องจะแจ้งภายหลัง) โดยมีกําหนดการ
สอบและปฏิบตั ิ ดังนี้
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. (เริ่มพร้อมกัน)
ในวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รายงานตัวเวลา 08.00 น. และนําส่งหลักฐาน
และเอกสารประกอบการสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทพี่ ิมพ์ประวัติทาง
อินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
2. บัตรประจําตัวประชาชน(และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องฉบับจริงพร้อมสําเนา)
จํานวน 1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าหรือ
หนั ง สื อ รั บ รองจากโรงเรี ย นนานาชาติ ใ นประเทศไทย ที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บเท่ า และรั บ รองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนําใบรับรองเทียบ
ความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ จริ ง มาแสดงเพื่ อ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ประกาศ (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และ
ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
*อนึ่ง หากหลักฐานประกอบการสมัครสอบไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกทันที
สําหรับหลักฐานฉบับจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะคืนให้ผู้สมัคร
12. การตรวจสุขภาพ : วันที่ 12-13 มกราคม 2560
กําหนดให้ผู้มสี ิทธิ์เข้าตรวจสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันที่ 12-13 มกราคม 2560
ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. โดยให้ทกุ คนรายงานตัว เวลา 08.00 น. และเริ่มตรวจสุขภาพพร้อมกัน เวลา
08.30 น. ณ ห้อง 230 อาคารปิยชาติ ชัน้ 2 อาคารกลุม่ ศูนย์สขุ ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยให้ผู้เข้าตรวจสุขภาพ
งดอาหารและน้ําหลังเที่ยงคืน ก่อนการตรวจเลือด
13. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษา : วันที่ 30 มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และทันต
แพทยศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม 2560 ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th, www.eptumed.com

www.med.tu.ac.th , www.dentistry.tu.ac.th เท่านั้น ผู้ที่สอบได้จะต้องมาแจ้งความจํานงเข้าศึกษาและทํา
สัญญาเพื่อเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ต่อไป
14. แจ้งความจํานงเข้าศึกษาและทําสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ : วันที่
6-10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสารการทําสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ และ
นักศึกษาทันตแพทย์ ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องชําระมัดจําค่าธรรมเนียม
การศึกษา จํานวน 200,000 บาท ณ โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) อาคารบรรยาย
เรียนรวม 4 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต
กรณีผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มาแสดงความจํานงเข้าศึกษาและทําสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษาทันตแพทย์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนดและไม่ ไ ด้ แ จ้ ง เหตุ ขั ด ข้ อ งให้ ท ราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรมาภายในวั น ที่ กํ า หนดให้ ถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์
มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อสํารองรายงานตัวเข้าศึกษาฯ ตามลําดับที่ต่อไป

