


นโยบายการรับเขาและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมีคุณภาพ
และหลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ผลิตบัณฑิตแพทยและคุณลักษณะบัณพิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร คณะแพทยศาสตรจึงไดประกาศนโยบาย
การรับเขาและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี
มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. คณะมีนโยบายรับเขาและคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงคและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของหลักสูตรและโครงการผลิตแพทย เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศและความตองการดาน
สุขภาพของสังคม ตลอดจนปญหาสุขภาพในระดับนานาชาติ 

๒. การสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษาตองใชกระบวนการท่ีคํานึงถึงความรูความสามารถทาง
วิชาการและคุณสมบัติดานอ่ืน เชน ปจจัยดานกาย จิต สังคมของนักเรียนดวย เพ่ือใหผูเขาศึกษามีความพรอม
ในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมากท่ีสุด  

๓. ใหโอกาสและความเปนธรรมในการคัดเลือกเขาศึกษาแกนักเรียนทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกําหนดเฉพาะของแตละโครงการผลิตแพทยของคณะแพทยศาสตร 

๔. คณะกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียน โดยยึดหลักสําคัญ ๓ ขอ คือไมใหเกิด
อันตรายตอผูปวย ไมใหเกิดอันตรายตอนักศึกษาแพทยเอง และไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท้ังนี้ คณะจะ
พิจารณาผูสมัครเขาเรียนท่ีเปนผูพิการใหเขาศึกษาและใหการสนับสนุนระหวางศึกษาตามศักยภาพของผูเรียน
ซ่ึงไดสําแดงความพิการไวกอนการอนุมัติใหเขาศึกษา 

๕. จํานวนการรับเขาศึกษาในแตละโครงการผลิตแพทยของหลักสูตร เปนไปตามท่ีแพทยสภาได
อนุมัติ 

๖. การรับเขาและคัดเลือกดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีมีผูแทนหลายฝายและมีอํานาจใน
การดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

๗. คณะยึดม่ันในความยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได และมีระบบอุทธรณในการรับเขาและ
สอบคัดเลือก 

๘. คณะจะทบทวนนโยบายการรับเขาศึกษา จํานวนรับ และกระบวนการสอบคัดเลือกเปน
ระยะ และคณะมีกระบวนการรับฟงและพิจารณาขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียในการผลิตบัณฑิตแพทย 

 
       .................................. 

 

 

 

 

 

หนา ๒ จาก ๑๖  



โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทและโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงสาธารณสุข ไดรวมมือจัดใหมีโครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบทข้ึน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๓๙ เปนตนมานั้น บัดนี้ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร กําหนดเปดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้  

๑. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร ไดแก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. จํานวนที่รับเขาศึกษา รวมทั้งสองโครงการไมเกิน ๑๐๕ คน  โดยเปนจํานวนทุนโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่ง
ทุนไมเกิน ๓๓ ทนุ หากมีผูไดรับการคัดเลือกในโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทนุไมครบตามจํานวนทุน จะจัดสรร
จํานวนผูมีสทิธิ์เขาศึกษาใหแกโครงการผลติแพทยเพื่อชาวชนบทในเขตพื้นที่และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิกเดียวกัน
นั้น 

๒.๑ ชั้นปที่ ๑-๓ ศึกษาทีค่ณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
๒.๒ ชั้นปที่ ๔-๖ (คลินิก) ศึกษาที่  

- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สระบุรี                               จํานวน ๓๐ คน    
- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สุราษฎรธานี                        จํานวน ๓๐ คน 
- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์               จํานวน ๑๕ คน 
- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.พุทธโสธร                            จํานวน ๓๐ คน 

 
พื้นที่และ 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ 
จํานวนรับเขาศึกษาโครงการ 
ผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

จํานวนทุนโครงการ 
กระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทนุ 

ภาคกลาง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินกิ 
ร.พ.สระบุรี 

๒๐ ๑๐ 

ภาคใต ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 
ร.พ.สุราษฎรธาน ี

๑๘ ๑๒ 

ภาคใต ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 
ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

๑๐ ๕ 

ภาคตะวันออก ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 
ร.พ.พุทธโสธร 

๒๔ ๖ 

 

 สิทธิประโยชนจากการรับทุนโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  

- เงินสนบัสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง (ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/ป) ตลอดระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ป 

- คาเชาหอพักตามที่จายจริง (ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน) ตลอดระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ป 

- คาใชจายสวนบุคคลเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ป 

 

 

 

หนา ๓ จาก ๑๖  



๓. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ไดแก คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัตเิฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต คุณสมบัตเิฉพาะโครงการผลติแพทยเพื่อชาวชนบทหรือโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่ง
ทุน และคุณสมบัติอ่ืนในการรับเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
  ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๐

และขอบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชัน้ปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รายละเอียดที่ http://web.reg.tu.ac.th  

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ดวยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบณัฑิตใหเหมาะสมโดยยึดหลักการสําคัญ ๓ ขอ คือ  ๑. ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย  ๒. ไมกอ ใหเกิด
อันตรายตอผูศึกษาแพทยเอง  และ ๓. เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชพี
เวชกรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  จึงกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ดังตอไปนี้  
 ๓.๒.๑ ตองมีคุณสมบัติที่จะปฎิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลงัจากจบการ 
ศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสญัญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบยีบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒.๒ ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี ้
  ๓.๒.๒.๑ มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน  โรคจิต 
(psychotic disorders)  โรคอารมณผิดปกต ิ(mood disorders)  บุคลิกภาพผดิปกต ิ(personality disorders)  
ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders  รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ 
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๒ เปนโรคติดตอในระยะตดิตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลให
เกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๓ เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอ
ผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๔ มีความพิการทางรางกายอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๕ มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถ่ี ๕๐๐-๒๐๐๐ 
เฮิรตซ สูงกวา ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวา   
รอยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓.๒.๒.๖ มีความผิดปกติในการเห็นภาพและคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปอุปสรรค 
ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวน
สายตาแลว แยกวา ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 

๓.๒.๒.๗ โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบไุว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวา
เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม คณบดีคณะแพทยศาสตรอาจแตงตัง้ผู 
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณีตรวจเพิ่มเติมได คณะแพทยศาสตรขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณา
ตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะแพทยศาสตรถือเปนที่สิน้สุด 

ในกรณีที่ตรวจรางกายแลว ปรากฏวาผลการตรวจผิดปกติในกรณีของการเห็นภาพ การไดยิน และ
จิตเวช ใหผูสมัครมาตรวจซ้ําเพือ่ยืนยันโดยคณะกรรมการแพทยที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานัน้ 

หนา ๔ จาก ๑๖  

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


๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
๓.๓.๑ โครงการผลติแพทยเพ่ือชาวชนบท 

       ๓.๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย อายไุมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ นับถึงวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๓.๑.๒ ผูสมัครตองมีภูมิลําเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายตองมีภูมิลําเนา

อยูในจังหวัดที่สมัครตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป นบัถึงวนัสุดทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หาก

บิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการตองโยกยาย ใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย) 

๓.๓.๑.๓ ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่กําลงัศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และตองศึกษาในชั้น     

มัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลกัสูตรในเขตพื้นที่ของแตละศูนยแพทยศาสตรศึกษาเทานัน้ ไมรับสมัครขามเขตพื้นที ่

  ๓.๓.๑.๔ เขตพื้นที่โครงการผลติแพทยเพื่อชาวชนบบท มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ไดแก 
- ภาคกลาง พืน้ที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก ร.พ.สระบุรี  

                  จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง ปทุมธานี  
- ภาคใต พื้นที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.สุราษฎรธานี  

จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง  
- ภาคใต พื้นที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง  
- ภาคตะวันออก พื้นที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.พุทธโสธร  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นนทบุรี 
         ๓.๓.๑.๕ รับเฉพาะสายสามัญเทานัน้ (ไมรับผูสอบเทียบชั้น หรือจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน) 

   ๓.๓.๑.๖ มีใบระเบยีนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑ หรือ ปพ.๑)  ของชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๔ และ ๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา                    

 ๓.๓.๑.๗ ตองศึกษารายวิชากลุมสาระการเรียนรูตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 
๒๕๕๑: มาตรฐานการเรียนรูชั้น ม.๔ - ม.๖ ครบตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีรายละเอียดดังนี ้

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตองเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง
วิทยาศาสตรรวมกันไมนอยกวา  ๒๒ หนวยกิต 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวชิาทางคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวชิาพืน้ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
 ๓.๓.๑.๘ ไมมีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยใหโรงเรียนเปนผูรับรองความประพฤต ิ
                      ๓.๓.๑.๙ เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จะเปนขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓.๓.๑.๑๐ เปนผูที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพรอมในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๓.๓.๑.๑๑ เปนผูที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการผลิตแพทย
เพื่อชาวชนบท 
 

  หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคณุสมบัติขอใดขอหน่ึงดังกลาวขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ 
หรือจงใจปกปดขอมูล จะถูกตัดสทิธ์ิมิใหเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร แมวาจะสามารถสอบคดัเลือกได 

 

หนา ๕ จาก ๑๖  



๓.๓.๒ โครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  
       ๓.๓.๒.๑ มีสัญชาติไทย อายไุมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ นับถึงวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๓.๒.๒ ผูสมัคร และ บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายตองมีทะเบียนบานในจงัหวัดที่

สมัครตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวนัสุดทายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการตองโยกยาย 

ใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย) และตองไมอยูในเขตอําเภอเมือง ยกเวน จังหวัดสระแกวและระนอง 

๓.๓.๒.๓ ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่กําลงัศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และศึกษาชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลกัสูตรในจังหวัดที่ตนมีภูมลิําเนาตามทะเบียนบานเทานัน้ ไมรับสมัครขามจังหวัด 

๓.๓.๒.๔ ผูสมัครตองมีภูมิลําเนาในจังหวัดดังตอไปนี้และตองไมอยูในเขตอําเภอเมือง ยกเวน 

จังหวัดสระแกวและระนอง ดังนี้ 

- ภาคกลาง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี  
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชยันาท อางทอง  

- ภาคใต ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก ร.พ.สุราษฎรธานี  
จังหวัดสุราษฎรธานี ระนอง  

- ภาคใต ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
จังหวัดชุมพร   

- ภาคตะวันออก ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก ร.พ.พุทธโสธร  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว  

         ๓.๓.๒.๕ รับเฉพาะสายสามัญเทานัน้ (ไมรับผูสอบเทียบชั้น หรือจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน) 

   ๓.๓.๒.๖ มีใบระเบยีนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑ หรือ ปพ.๑)  ของชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๔ และ ๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา                    

 ๓.๓.๒.๗ ตองศึกษารายวิชากลุมสาระการเรียนรูตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 
๒๕๕๑: มาตรฐานการเรียนรูชั้น ม.๔ - ม.๖ ครบตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีรายละเอียดดังนี ้
 - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตองเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง
วิทยาศาสตรรวมกันไมนอยกวา  ๒๒ หนวยกิต 
 - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร
รวมกันไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวชิาพืน้ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
 ๓.๓.๒.๘ ไมมีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยใหโรงเรียนเปนผูรับรองความประพฤต ิ
                      ๓.๓.๒.๙ เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จะเปนขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓.๓.๒.๑๐ เปนผูที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพรอมในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๓.๓.๒.๑๑ เปนผูที่แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการกระจาย
แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 

 

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ 
หรือจงใจปกปดขอมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิใหเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร แมวาจะสามารถสอบคัดเลือกได 

หนา ๖ จาก ๑๖  



๓.๔ คุณสมบัติอ่ืน  
ผูที่สมัครโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท หรือ โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน แลว 

ไมสามารถสมัครโครงการรับตรงหรือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังตอไปนี้ 
- โครงการรับตรง 
- โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
- โครงการธรรมศาสตรชางเผือก 
- โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต     
- โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนในการกีฬา 
- โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
- โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศึกษาของมูลนิธิ สอวน.

(คาย ๒) 
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ (สสวท.) 
- โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเขาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรเพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ ๒ เพื่อการพัฒนา

ทันตสุขภาวะของประชาชน ป  (๒๕๕๘-๒๕๖๗) 
๔. เงื่อนไขของผูไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรโครงการผลติแพทยเพื่อชาวชนบทและ
โครงการกระจายแพทยหนึง่อําเภอหนึ่งทุน 
 กลุมสถาบนัแพทยศาสตรแหงประเทศไทย มีเจตนารมณที่จะขจัดความทับซอนของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีศักยภาพไดเขาศึกษาตามจาํนวนรับเขาศึกษาที่มีอยูจํากัด จึงได
ทําสัตยาบนัขอตกลงรวมกัน คณะแพทยศาสตรจะดาํเนินการตามสัตยาบนั ดังนี ้
 ๔.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบทและโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ตองลงนามในหนังสือยืนยันการเขาศึกษาในวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ถาพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ และทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ในวัน 
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์  
 ๔.๒ ในกรณีที่ผูสอบผานไดลงนามยืนยันการเขาศึกษากับสถาบัน(คณะแพทยศาสตร)เรียบรอยแลว สถาบัน
(คณะแพทยศาสตร) จะสงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น ไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อสงใหทุกสถาบันสมาชิกดําเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุมผูมีสิทธิ์
สอบในข้ันตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และสถาบันสมาชิกฯจะ
คัดชื่อออกทนัที 
 ๔.๓ ในกรณีที่ผูสมัครสอบผานเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไดลงนามยืนยันการเขาศึกษากับคณะแพทยศาสตร
เรียบรอยแลว คณะแพทยศาสตรจะสงรายชื่อใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์ในการเขารับ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลาง (Admission)   

ดังน้ัน ผูที่ลงนามยืนยันการเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาว
ชนบทและโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว จะไมไดรับการพิจารณา
คัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๐ ผานระบบรับตรง 
(Direct Admission) ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) และในระบบการคัดเลือกกลาง 
(Admission) ของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณา
ดําเนินการใดๆ เพื่อยกเลิกรายชื่อผูที่ลงนามยืนยันการเขาศึกษากับคณะแพทยศาสตรเรียบรอยแลว  
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๔.๔ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทและ
โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ใหถือวาเปนผูไดรับทุนของรัฐบาลโดยจะตองทาํสัญญาที่จะปฏิบัติงานใน
ชนบทภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว ตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข 

๔.๕ ผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร ตองสอบผานและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาจึงจะไดรับการบรรจุเขารับราชการหรือเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 

๕. วิธีการคัดเลือก 
 ผูสมัครจะตองผานการประเมิน ๒ ข้ันตอนโดยสมบูรณจึงจะมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร ไดแก 
 ๕.๑ การประเมินขั้นตอนที่ ๑ TU STAR 
 ผูสมัครจะตองเขาสอบ TU STAR ซึ่งจัดสอบโดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ วันอาทิตยที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เมนูการสอบ STAR ๐๕ จํานวน ๓ รหัสวิชา 
ไดแก  

     - STAR ๑๐๐ ทักษะการคิด อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ, ความเทาทันโลกสมัยใหม, การสื่อสารโดยใชภาษา 
อังกฤษ              

     - STAR ๒๐๑ คณิตศาสตร ๑ (สายวิทย) 
     - STAR ๒๐๓ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

 ผูสมัครที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาตัดสินผลการประเมินขั้นตอนที่ ๑ ตองเปนผูที่เขาสอบและมี
คะแนนครบทั้ง ๓ รหัสวิชา ในการสอบคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เทาน้ัน ไมรับพิจารณา
คะแนนสอบ TU STAR ในการสอบคร้ังอ่ืน 
 คณะแพทยศาสตรจะนําคะแนนสอบ TU STAR ๐๕ ที่จัดสอบโดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการสอบคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศฉบับนี้ เพื่อตัดสินและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินข้ันตอนที่ ๒  

รายละเอียดการสมัครสอบ กําหนดการสอบ การประกาศคะแนนสอบ และขอกําหนดตางๆ ใหติดตาม
การสอบ TU STAR โดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ๒    
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โทรศัพท ๐๒-๖๑๓๒๑๙๙ , ๐๒-๒๒๔๙๗๓๐ โทรสาร ๐๒-
๒๒๕๒๑๑๑ หรือ http://tustar.tu.ac.th  
 ๕.๒ การประเมินขั้นตอนที่ ๒ 
 ผูสมัครที่ผานการประเมินข้ันตอนที่ ๑ และไดรับการประกาศชื่อใหเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
ข้ันตอนที่ ๒ จะตองเขารับการประเมินทุกประเภท ไดแก 
  ๕.๒.๑ สอบขอเขียน การตัดสินใจสถานการณ 
  ๕.๒.๒ ทดสอบบุคลิกภาพ  
  ๕.๒.๓ ตรวจรางกายและสุขภาพ 
  ๕.๒.๔ สอบสัมภาษณ ตรวจสุขภาพจิต 
        ๕.๒.๕ อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกําหนด 

ในกรณีที่ผูสมัครไดลงนามยืนยนัการเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะ/วทิยาลัยแพทยศาสตรของ
รัฐทุกสถาบัน และถาสถาบนันัน้สงรายชื่อผูสมัครมาเพื่อใหตัดรายชื่อที่ซ้ํากันออก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผูทีม่ีรายชื่อนั้นออกจากผูมสีิทธิ์เขารับการประเมินในข้ันตอนที่อยูระหวางดําเนินการ หรือ
ออกจากรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามเงื่อนไขที่ประกาศไวในขอ ๔ และ ๔.๒ 

กรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและประเมินตามขั้นตอนท้ัง ๒ ขั้นตอน 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯเปนผูวินิจฉัยชีข้าด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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๖.  กําหนดการ วิธีการ และขั้นตอนการรับสมัคร  
 ผูสมัคร มีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาไดเพียงโครงการเดียวที่มีคุณสมบัติครบถวนเทาน้ัน เม่ือปดระบบรับสมัคร
แลวจะไมสามารถเปลี่ยนโครงการได   

เขตภาคใตโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ผูสมัครเลือกโครงการเขาศึกษาที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก ร.พ. สุราษฎรธานี หรือ ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดเพียงแหงเดียว 

เขตภาคใตโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน นักเรียนที่มีภูมิลําเนาและศึกษาในจังหวัดสุราษฎร
ธานีและจังหวัดระนอง ตองเลือกเขาศึกษาที่ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ. สุราษฎรธานี สวน นักเรียนที่มี
ภูมิลําเนาและศึกษาในจังหวัดชุมพร ตองเลือกเขาศึกษาที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
เทานั้น  

ผูสมัครตองพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครใหครบถวนกอน เมื่อยื่นใบสมัครแลว ถือวาผูสมัครไดผานการ
ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตนเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาคืนเงินคาสมัครและคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบใหแกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ                        

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๓ จะตองดําเนินการดังนี้  
๖.๑ บันทึกขอมูลการสมัครผานระบบ Internet ระหวางวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่  website 

http://reg.tu.ac.th หัวขอ การรับเขาศึกษา > ปริญญาตรี เลอืก “เขาสูระบบ” เปดระบบรับสมัคร วันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ปดระบบรับสมัครวนัที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๒๔.๐๐ น. (โปรดบันทึกขอมูลการ
สมัครดวยตนเอง และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ อยางละเอียด) 

๖.๒ พิมพแบบฟอรมใบสมัครที่กรอกขอมูลบนระบบรับสมัครออนไลน ทาง Internet ใหครบถวนและ
ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัครดําเนินการแกไข
ขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ Internet เปนสําคัญ 

***กรณีมีการนาํใบสมัครที่ทาํการยกเลิกในระบบแลวไปดําเนนิการตอจะถือวาการสมัครเปนโมฆะ*** 
เพราะระบบจะไมนําขอมูลการสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลวมาประมวลผลแตอยางใด  ดังนั้นกอนสงเอกสารประกอบการสอบ
คัดเลือก โปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอยวาเปนฉบับที่ถูกตองและไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว 
 ๖.๓ หากผูสมัครตองการยกเลิกโครงการที่สมัครตามประกาศน้ี เพ่ือตองการจะสมัครในโครงการอ่ืน หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการระหวางโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท กับโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  
สามารถทําการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผานระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตเทาน้ันและตองไมเกินวัน
สุดทายของการรับสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   หากพนกําหนดน้ีแลวจะไมสามารถดําเนินการยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงโครงการได   

๖.๔ ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครและสถานะการสมัครไดหลังจากกดยืนยันการสมัคร ทางระบบ
รับสมัครออนไลน http://reg.tu.ac.th  เลือกเมนู การรับเขาศึกษา  หัวขอ ปริญญาตรี จากนั้นเลือกหัวขอ 
ระบบรับสมัคร (สําหรับผูสมัคร) เขาสูระบบ เพื่อตรวจสอบรายชือ่ผูสมัคร  

ในกรณีที่ผูสมัครรายใดไมพบรายชื่อวาเปนผูสมัคร ผูสมัครสามารถยื่นคํารองขอตรวจสอบสิทธิ์โดย 
Download แบบฟอรมจาก Website http://www.reg.tu.ac.th  กรอกรายละเอียดใหครบถวนพรอมแนบหลักฐาน
ใบสมัคร สงมาภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางE-mail : admissions_tu@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๖๓๔-๑๖๓๘ วันเวลาราชการ  

๖.๕ ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไข เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด  ซึ่งผูสมัครไมสามารถแกไขดวย
ตนเองผานระบบได  ให download แบบฟอรมจาก http://www.reg.tu.ac.th  และสงคํารองพรอมแนบหลักฐาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมระบุรายละเอียดที่ตองการแกไข และสงคํารองทาง E-mail : 
admissions_tu@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๖๓๔-๑๖๓๘ วันเวลาราชการ  
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๖.๖ หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  ใหผูสมัครสอบสงสําเนาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  
โดยใหผูสมัครสอบเขียนรับรองสําเนาถูกตองพรอมกับลงชื่อ-สกุลผูสมัครกํากับไว สงไปที่ งานบริการการศึกษา ชั้น ๓ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ๙๕ หมู ๘ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง            
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหวางวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย
ไทยเปนหลัก (แนะนําใหสง EMS หรือลงทะเบียนเพือ่ปองกันการสูญหาย)  ดังนี้ 

๖.๖.๑  ใบสมัคร(ประวัติ) ที่พิมพทาง INTERNET ผาน www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู การรับเขา
ศึกษา  หัวขอ ปริญญาตรี จากนั้นเลือกหัวขอ ระบบสมัคร (สําหรับผูสมัคร) เขาสูระบบ ผลการสมัครสอบ
 พิมพใบสมัคร    

๖.๖.๒ ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
๖.๖.๓ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑ หรือ ปพ.๑) ที่

สถาบันการศึกษาออกใหในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และ ๕  รวม ๔ ภาคการศึกษา 
๖.๖.๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ถายเอกสารหนา-หลัง ใหอยูในหนาเดียวกัน)  
๖.๖.๕ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน  
๖.๖.๖ สําเนาทะเบียนบานที่แสดงภูมิลําเนาอยูตอเนื่องที่ระบุในขอ ๓.๓ 
๖.๖.๗ ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน วาไมมีประวัติความประพฤติที่เสียหาย 
๖.๖.๘ ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล (ถามี)  
 

๖.๗ เฉพาะผูสมัครทีป่ระสงคจะเขารับการประเมินขั้นตอนที่ ๒ ตองดําเนินการจัดสงเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม หากเอกสารหลักฐานไมครบถวน จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประมินขั้นตอนที่ ๒ ดังนี้  

๖.๗.๑ ใบสมัครที่พิมพจากระบบ Internet พรอมหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ
ขอเขียนการตัดสินใจสถานการณ ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจรางกายและสุขภาพ และสอบสัมภาษณ หรืออ่ืนๆที่คณะ
กรรมการฯกําหนด และแบบการใหขอมูลเพื่อเขารับการประเมินข้ันตอนที่ ๒ (โดย Download จาก Website 
http://www.med.tu.ac.th หลังจากวันประกาศผลการประเมินข้ันตอนที่ ๑ ) และ ดําเนินการจัดสงใหกับเจาหนาที่
ที่เก่ียวของดวยตนเอง ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ สถานที่ ดังตอไปนี้   

ผูสมัครเขตภาคกลาง ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี  
ผูสมัครเขตภาคใต ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สุราษฎรธานี และ ศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ผูสมัครเขตภาคตะวันออก ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.พุทธโสธร 
 

๖.๘ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคํารองอุทธรณ เฉพาะกรณีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือก โดยไมรับพิจารณากรณีความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทําของผูสมัครหรือ
ผูกระทําการแทนผูสมัคร 

๗. อัตราคาสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 ๗.๑ มหาวิทยาลัยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ในการประเมินข้ันตอนที่ ๑  

๗.๒ เฉพาะผูสมัครที่มีสิทธิ์เขารับการประเมินข้ันตอนที่ ๒ มีคาธรรมเนียมในการประเมินข้ันตอนที่ ๒ การ
สอบขอเขียนการตัดสินใจสถานการณ ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิต และสอบ
สัมภาษณ จํานวน ๑,๒๐๐ บาท (ชําระเงนิใน วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 ***คาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดๆในการสมัครสอบ TU STAR โดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการ

แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมรวมอยูในคาสมัครและคาธรรมเนียมตามประกาศรับสมัครฯน้ี*** 
 
 

หนา ๑๐ จาก ๑๖  

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


๘. เกณฑการคัดเลือกและพิจารณาตัดสินผล 
๘.๑ เนื้อหาวิชาและสดัสวนคะแนนที่ใชในการประเมินขั้นตอนที่ ๑ ผูสมัครตองมีคะแนน TU STAR ๐๕ 

ครบทุกวิชาโดยมีคาน้ําหนักและคะแนนข้ันต่าํ ดังนี้   

 

ผูสมัครที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนข้ันต่ําคือผูสมัครที่ไดรับสิทธิ์เขารับการพิจารณาในการการประเมินข้ันตอน
ที่ ๑ เกณฑในการประเมินใหผานการประเมินข้ันตอนที่ ๑ คณะกรรมการฯจะกําหนดในการประชุมพิจารณาตัดสินผล 

คณะกรรมการฯ สงวนสทิธิ์ที่จะพิจารณาจาํนวนผูสมัครที่ผานการประเมินข้ันตอนที่ ๑ ตามลําดับคะแนนใน
จํานวนที่เหมาะสม  

๘.๒ การพิจารณาตัดสนิผลการประเมินขั้นตอนที่ ๒ จะนาํคะแนนจากข้ันตอนที่ ๑ มาพิจารณารวมกับผล
การประเมินดวยวิธีการในข้ันตอนที่ ๒ อีกคร้ัง โดยผูสมัครตองมคีะแนนครบทุกวชิาและการประเมิน โดยมีคาน้ําหนัก
และเกณฑ ดังนี้  

  
 
 
 
 
 
 

 

การตัดสนิได หรือตก เปนเกณฑภายในของคณะแพทยศาสตรที่คณะกรรมการฯกําหนดข้ึนเพื่อใชกับ
ผูสมัครทุกราย โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและ
คุณสมบัติเฉพาะโครงการ ตามประกาศขอ ๓  

หากมีผูสมัครผานการสอบคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนจํานวนนอยกวาที่ประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สงวนสิทธิ์ที่จะจัดใหมีการสอบคัดเลือกเพ่ิมเติมภายหลังหรือไมก็ได 

เน้ือหา คานํ้าหนัก(รอยละ)  คะแนนข้ันต่ํา(รอยละ) 

STAR ๑๐๐ 

๑. ทักษะการคิด อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ ๑๐ ๓๐ 

๒. ความเทาทันโลกสมัยใหม ๕ ๓๐ 

๓. การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ              ๒๐ ๓๐ 

STAR ๒๐๑ ๔. คณติศาสตร ๑ ๑๕ ๓๐ 

STAR ๒๐๓ 
๕. ฟสิกส ๑๕ ๓๐ 
๖. เคม ี ๑๕ ๓๐ 
๗. ชีววิทยา ๒๐ ๓๐ 

                    รวม ๑๐๐ 

เน้ือหาและการประเมิน คานํ้าหนัก (รอยละ) หรือผลการตดัสิน 

๑. ทักษะการคิด อานและเขียนอยางมีวิจารณญาณ 

วิชาท่ี ๑-๗ คิดรอยละ ๘๐ 
ของการประเมินข้ันตอนท่ี ๑ 

นํามาใชในข้ันตอนท่ี ๒ 

๒. ความเทาทนัโลกสมยัใหม 
๓. การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ              
๔. คณิตศาสตร ๑ 
๕. ฟสิกส 
๖. เคม ี
๗. ชีววิทยา 
๘. การตดัสินใจสถานการณ                   ๑๕ 
๙. สอบสัมภาษณ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
๑๐. ตรวจรางกายและสุขภาพ ได/ตก 
๑๑. ทดสอบสุขภาพจิต ได/ตก 
๑๒. ตรวจสุขภาพจิต ได/ตก 
๑๓. อ่ืนๆท่ีคณะกรรมการคดัเลือกกําหนด(ถามี) ได/ตก 

หนา ๑๑ จาก ๑๖  



 ๘.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินขั้นตอนที่ ๒ วันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่งานบริการการศึกษา ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร  มธ.ศูนยรังสิต  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก ร.พ.สระบุรี ร.พ.สุราษฎรธานี ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร.พ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th  และเขา
รับการประเมินขั้นตอนที่ ๒  สอบขอเขียนการตัดสินใจสถานการณ ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและสุขภาพ ใน
วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และตรวจสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ ในวันที่ ๒๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ดัง
รายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครฯ ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินขั้นตอนที่ ๒ ทุกคน ตองไปรายงานตัวและสงเอกสาร
ดวยตนเอง ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในสถานที่และเวลาที่กําหนด หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ และไม
สามารถเรียกรองสิทธิ์ในการเขารับการประเมินข้ันตอนที่ ๒ ไมวากรณีใดๆ 

 
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการประเมินทั้ง ๒ ขั้นตอนและการพิจารณาตัดสินผล ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ผลการตดัสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯถือวาเปนอันสิ้นสุด 
 

๙. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา  
คณะกรรมการคัดเลือกฯจะพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลการประเมินขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ 

ประกอบกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทย
เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พรอมผูสอบไดลําดับ
สํารอง (ถามี) ที่งานบริการการศึกษา  ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร มธ.ศูนยรังสิต ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.
สระบุรี ร.พ.สุราษฎรธานี ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร.พ.พุทธโสธร และที่ www.med.tu.ac.th ผูที่สอบไดจะตอง
แสดงความจํานงยืนยันเขาศึกษา ทําสัญญาฯ พรอมชําระคาลงทะเบียนศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภายในวันที่กําหนด ผูไมมาแสดงความจํานงและยืนยันการเขาศึกษาถือวาสละสิทธิ์ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจ
พิจารณาเรียก หรือไมเรียกผูสอบไดลําดับสํารอง (ถามี) รายงานตัวตอไปก็ได 

ในกรณีที่ผูสมัครไดลงนามยืนยนัการเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะ/วิทยาลัย
แพทยศาสตรของรัฐทุกสถาบัน และถาสถาบันนั้นสงรายชื่อผูสมัครมาเพื่อใหตัดรายชื่อที่ซ้ํากันออก คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผูที่มีรายชื่อซ้ําซอนกันออกรายละเอียดตามประกาศ ขอ ๔. เงื่อนไข
ของผูไดรับการคัดเลือกเปนผูมสีิทธิ์เขาศึกษา และอาจจะเรียกผูสอบไดลําดับสํารอง (ถามี) รายงานตัวตอไป หากมี
ผูสมัครผานการสอบคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนจํานวนนอยกวาที่ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวน
สิทธิ์ที่จะจัดใหมีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมภายหลังหรือไมก็ได 

๑๐. ผูไดรับการคัดเลือก ใหเตรียมตัวดังน้ี  
ผูที่ผานการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหปฏิบัติดังนี้   
๑๐.๑ รายงานตวัแสดงความจาํนงเขาศึกษาพรอมรับเอกสารการทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพือ่ศึกษาวิชา

แพทยศาสตร ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก ร.พ.สระบุรี ร.พ.สุราษฎรธานี ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ ร.พ.
พุทธโสธร ดังวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไวในปฏิทิน 

๑๐.๒ รับเอกสารและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและเอกสารตาง ๆ ในวันแจงความจาํนงเขาศึกษา 
ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี ร.พ.สุราษฎรธานี ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ ร.พ.พุทธโสธร  ดัง
วัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไวในปฏิทนิ 

 
 
 
 

 

หนา ๑๒ จาก ๑๖  



๑๐.๓ ทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร  
๑๐.๓.๑ รายละเอียดเก่ียวกับสญัญาที่ควรทราบ 
ผูที่ผานการคัดเลือกฯ จะตองทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร คนละ ๔ 

ฉบับ ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึง่แตละฉบับจะประกอบดวย สัญญา ๒ สวนใหญ ๆ คือ 
ก. สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกฯ 
ข. สัญญาคํ้าประกันสาํหรับผูคํ้าประกันสัญญาในขอ ก.   

ในกรณีผูที่ผานการคัดเลือกฯมีคูสมรสหรือมีอายุนับถึงวันทําสัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมครบ ๒๐ ป
บริบูรณ หรือผูคํ้าประกันสัญญามีคูสมรส จะตองใหคูสมรสหรือผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา-มารดา หรือผูปกครองตาม
คําสั่งศาล) แลวแตกรณี กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบทายสัญญาของสวนที่เก่ียวของเพื่อแสดงความ
ยินยอมใหทําสัญญาได  

อยางไรก็ตาม การลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาของทุกคน ใหกระทําตอหนาเจาหนาที่ในวนัที่กําหนดทํา
สัญญาเทานั้น 

๑๐.๓.๒  การทําสัญญาคํ้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้  
๑๐.๓.๒.๑ ผูคํ้าประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูที่จะเขาศึกษา โดยผูคํ้าประกันไมตองแสดง

หลักทรัพยในการทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 
๑๐.๓.๒.๒ ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตามขอ ๑๐.๓.๒.๑ ได ผูคํ้าประกันจะตองเปนพี่หรือ

นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูที่จะเขาศึกษาโดยผูคํ้าประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 
๑๐.๓.๒.๓ ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตามขอ ๑๐.๓.๒.๑ และ ๑๐.๓.๒.๒ ไดใหกระทรวง/

กรมที่เปนคูสัญญาของผูที่จะเขาศึกษาตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาตรวจสอบหากผลปรากฏวาผูทีจ่ะเขาศึกษาไมมี
บุคคล ตามขอ ๑๐.๓.๒.๑ และ ๑๐.๓.๒.๒ ที่จะมาทําสัญญาคํ้าประกัน และผูที่จะเขาศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก
ใหผูที่จะเขาศึกษาทําสัญญาเขาศึกษาโดยไมตองมีผูคํ้าประกันได  

๑๐.๓.๓  เอกสารหรือหลักฐานที่จะตองนาํมาในวันทีท่ําสญัญา ผูที่ผานการคัดเลือก ผูคํ้าประกัน
สัญญาและบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวของตามที่ระบุในขอ ๑๐.๓.๑ จะตองมาลงนามสัญญาที่กรอกรายละเอียดไวแลวตอหนา
เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข พรอมอากรแสตมปดวงละ ๕ บาท (ไมใชแสตมปปดซองจดหมาย) จํานวน ๕ ดวง   
ตนฉบับและสาํเนาเอกสารหรือหลักฐานของทุกคน อยางละ ๔ ชุด ดังนี้      

หลักฐานที่ตองเตรียม  
ก. นักศึกษา  

- สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน  ๔  ชุด 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน  ๔  ชุด 
- อากรแสตมปติดสัญญาคํ้าประกันดวงละ ๕ บาท จํานวน  ๕ ดวง 
- รูปถายสี เคร่ืองแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีต่นสงักัด ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  ๔  ชุด 

ข. ผูคํ้าประกัน  
- สําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกัน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน  ๔  ชุด 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูคํ้าประกัน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน  ๔  ชุด 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรสที่ยินยอมใหเปนผูคํ้าประกัน (พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง) 
จํานวน  ๔  ชุด 

- สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสที่ยินยอมใหเปนผูคํ้าประกัน (พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง)  

จํานวน  ๔  ชุด 

- สําเนาทะเบียนสมรสของผูคํ้าประกัน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน  ๔  ชุด 
  

หนา ๑๓ จาก ๑๖  



    ๑๐.๔ ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สาํนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษา 

๑๑. การจัดระดับพ้ืนความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสทิธิ์เขาศึกษา 
มหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดใหผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตองเขา

รับการทดสอบสมรรถนะแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศูนยทดสอบสมรรถนะ (Thammasat Competency Test 
Center : TCTC) เพื่อทดสอบสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาทั้งกอนเขาศึกษาและกอนสําเร็จการศึกษา โดยจะนําผล
ที่ไดจากการวัดผลไปใชในการจัดการศึกษา กําหนดวิชาที่เรียน/จัดระดับความรูภาษาตางประเทศ ใหแกนักศึกษาทุกคน 
รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ทดสอบจะแจงใหทราบภายหลัง 

๑๒. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาพรอมปฏิทิน

กิจกรรมนักศึกษาใหมใหทราบภายหลังทาง http://reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดที่ 
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ สาํนักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทร ๐ - ๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙  ตอ ๑๖๐๒ – ๑๖๐๗ 

๑๓. เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
๑๓.๑  เปนผูผานการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑๓.๒  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ หากปรากฏวาผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมรับเขาศึกษา  หากตรวจสอบพบ
ภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในคร้ังน้ี เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ  

๑๓.๓  ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายหลังพบวามีชื่อในสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ ผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย 

๑๓.๔  ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลังวา ผูใดปลอม ใช หรืออางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผูนั้นออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดําเนินคดีตามกฎหมาย
อาญาตอไป  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

หนา ๑๔ จาก ๑๖  

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


ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  

(ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี ร.พ.สุราษฎรธานี ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ ร.พ.พุทธโสธร)  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายการ วัน  เดือน  ป  สถานที ่

สมัครสอบ TU STAR ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
เพื่อนําคะแนนมาใชในการพิจารณา 
- สมัครสอบ 
- สอบ 

 
 
๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 
อาทิตย ๙ ต.ค. ๒๕๕๙ 

 
 
www.tustar.tu.ac.th 
มธ.ศูนยรังสิต และ จ.สุราษฎรธาน ี

รับสมัครโครงการนีผ้านระบบ Internet ๒๐ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ http://reg.tu.ac.th 

สงหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ 
ตามท่ีกําหนด ทางไปรษณีย 

๒๐ ต.ค.- ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ งานบริการการศึกษา ชัน้ ๓  คณะแพทยศาสตร  
ม.ธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  ๙๕ หมู ๘ ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ 

เปลี่ยนโครงการท่ีสมัคร หรือยกเลิก
โครงการท่ีสมัคร ใหดําเนนิการผานระบบ
รับสมัครออนไลนเทานัน้ หากพนกําหนด 
ไมสามารถเปลี่ยนโครงการหรือยกเลิกได 

ภายใน ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ http://reg.tu.ac.th 

 

ผูสมัครย่ืนคํารองขอตรวจสอบสิทธิ์กรณี
ไมพบรายชื่อ 

ภายใน ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ี http://reg.tu.ac.th 
 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
ข้ันตอนท่ี ๒ 
 

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙ - งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร  
- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.สระบุร,ี ร.พ. 
สุราษฎรธานี, ร.พ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์, ร.พ.พุทธโสธร 
- www.med.tu.ac.th 

ทุกคนสงหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการประเมินข้ันตอนท่ี ๒   
- สงหลักฐานและเอกสารดวยตนเอง 
- ทดสอบบุคลิกภาพ เริ่มพรอมกัน 
- สอบขอเขียนข้ันตอนท่ี ๒ 

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙  
 
๐๘.๐๐ น.  
๐๘.๓๐ น. 
๑๓.๓๐ น. 

กระทําพรอมกัน 
 
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สระบุร,ี  
ร.พ.สุราษฎรธานี, ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 
ร.พ.พุทธโสธร 

ตรวจรางกายและสุขภาพ 
- ตรวจรางกายท่ัวไป เริ่มพรอมกัน 
 
- ตรวจรางกายเฉพาะ เริ่มพรอมกัน 
 
 

๒๒ - ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ น.    

๒๓ – ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ 
  ๐๘.๐๐ น. 
 
*กําหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได 

กระทําพรอมกัน 

 
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สระบุร,ี 
ร.พ.สุราษฎรธานี,  ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 
ร.พ.พุทธโสธร 
 
 

หนา ๑๕ จาก ๑๖  
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รายการ วัน  เดือน  ป  สถานที ่

สอบสัมภาษณ ตรวจสุขภาพจิต 
* ทุกคนตองมารายงานตัวตามเวลาท่ี
กําหนดเทานัน้ 

ศุกร ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ 
 ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.พุทธโสธร 

 

จันทร ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙ 
 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.ชุมพรเขตร- 
อุดมศักดิ ์

อังคาร ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙  
 ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สุราษฎรธาน ี 
 

 
พุธ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙  
 ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ ร.พ.สระบุร ี
 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ภายใน ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
 

- งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร  
- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.สระบุร,ี ร.พ. 
สุราษฎรธานี, ร.พ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์, ร.พ.พุทธโสธร  
- www.med.tu.ac.th 

แจงความจํานงเขาศึกษาและ ทําสัญญา 
การเปนนักศึกษาแพทยฯ 

  ๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙  
 

- ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ร.พ.สระบุร,ี ร.พ.   
สุราษฎรธานี, ร.พ.ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์, ร.พ.พุทธโสธร 

ปฐมนิเทศ (คณะแพทยศาสตร) แจงใหทราบในภายหลัง คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 

ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม และชาํระคาจด
ทะเบียนศึกษาฯ ภาค๑/๒๕๖๐ 

แจงใหทราบในภายหลัง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

เปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ........ ส.ค. ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 

 
หมายเหต ุ 

๑. ผูไมเขารับการประเมินข้ันตอนท่ี ๒ ใหครบถวนทุกวิธีการประเมิน ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีกําหนดไว ถือวาสละสทิธ์ิ 
๒. ประกาศรายละเอียดท่ีตองปฏิบัติของนักศึกษาใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะแจงใหทราบภายหลังท่ี 

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

 
 
                        …………………………………………………………………….. 
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