
ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน ทดสอบบุคลิกภำพ ตรวจร่ำงกำย ตรวจสุขภำพจิต และสอบสัมภำษณ์  
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

สำขำวิชำแพทยศำสตร์ โครงกำรเร่งรัดกำรผลิตแพทย์ของคณะแพทยศำสตร์ ร่วมกับกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 14-24 มีนำคม 2560  

 
วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

14-20 มี.ค.60  1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ พร้อมกรอกรายละเอียดให้
ครบถว้น และส่งแบบฟอร์มผู้ปว่ยใหม่ และส ำเนำ 
บัตรประชำชน ไปยังเบอร์โทรสำร 02-926-9676 หรือ  
เบอร์อีเมล์ meded_tu@hotmail.com  
ภำยในวันที่ 15 มี.ค.60 เวลำ 12.00 น.  
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษาฯ  
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถว้น ทั้งน้ี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.med.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.60 

www.med.tu.ac.th 

ตามก าหนดของ
ธนาคาร 

3. ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลกิภาพ ตรวจร่างกาย 
ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ คนละ 1,200 บาท  
ภำยในวันที่ 20 มี.ค.60 เวลำ 12.00 น. และน าส าเนา 
ใบน าฝากส่งพร้อมกับแบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษา  

บัญชี ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
สาขา ธรรมศาสตร์-รังสิต  
เลขที่บัญชี 050-2-11902-7 
ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศ.17 มี.ค.60 07.40 น. รำยงำนตัวเพ่ือตรวจหแูละกำรได้ยิน ล ำดับที่ 1-17 ห้องเรียน 4308 ชั้น 3 อาคารคณุากร  
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 

08.00-12.00 น. 4. ตรวจหู และการได้ยิน  ล าดับที่ 1-17   OPD โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 2  
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 
(ใกล้กับศนูย์โรคหัวใจ) 

12.30 น. รำยงำนตัวเพ่ือตรวจหแูละกำรได้ยิน ล ำดับที่ 18-34 ห้องเรียน 4308 ชั้น 3 อาคารคณุากร  
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 

13.00–16.30 น. 5. ตรวจหู และการได้ยิน  ล าดับที่ 18-34   OPD โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 2  
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 
(ใกล้กับศนูย์โรคหัวใจ) 

จ.20 มี.ค.60 08.00 น. รำยงำนตัวพร้อมกันทุกคน  พร้อมย่ืนเอกสารดังนี ้
- แบบฟอร์มผู้ปว่ยใหม่ (ฉบับจริง) และส าเนาบัตรประชาชน  
- ส าเนาใบน าฝากเงนิค่าธรรมเนยีมการทดสอบบุคลิกภาพ 
ตรวจร่างกายฯ  
- แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศกึษาฯ โดยแนบเอกสาร 
ฉบับที่อัพโหลดในการสมัครสอบโครงการรับตรงผ่าน กสพท.  
ให้ครบถว้น  

ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
ศูนย์รังสิต 

08.30–12.00 น. 6. ทดสอบบคุลิกภาพ ล าดับที่ 1-68 ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคาร
คุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศนูย์รังสิต 12.45 น. รำยงำนตัวเพ่ือตรวจ X-ray พร้อมกันทุกคน  

13.00–16.30 น. 7. ตรวจ X-ray ล าดับที่ 1-68   ห้องตรวจ X-ray ชั้น 1  
อาคารกิตติวัฒนา รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 

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


วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
อ. 21 มี.ค.60 08.00 น. รำยงำนตัวเพ่ือตรวจร่ำงกำย พร้อมกันทุกคน  

ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคณุากร  
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 

08.00–12.00 น. 8. ตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจตาบอดสี  ล าดับที่ 1-68 
(สลับกันไปตรวจ) 

 9. ตรวจหู และการได้ยิน  ล าดับที่ 35-51 (สลับกนัไปตรวจ)  OPD โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 2  
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ  
(ใกล้กับศนูย์โรคหัวใจ) 

12.30 น. รำยงำนตัวเพ่ือตรวจหแูละกำรได้ยิน ล ำดับที่ 52-68 ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคณุากร  
คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รงัสิต 

13.00–16.30 น. 10. ตรวจหู และการได้ยิน  ล าดับที่ 52-68 OPD โสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 2  
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ  
(ใกล้กับศนูย์โรคหัวใจ) 

พ. 22 มี.ค.60 08.30 น. รำยงำนตัวเพ่ือสอบสัมภำษณ์ พร้อมกันทุกคน   ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารราชสุดา  
มธ.ศูนย์รงัสิต 

09.00 -12.00 น. 
 

11. สอบสัมภาษณ ์ล าดับที่ 1-68 
หลังสัมภาษณ์เสร็จให้ไปรอที่ห้องเรียน 301 ชั้น 3  
อาคารราชสุดา มธ.ศูนย์รังสิต พบรุ่นพี่ถ่ายรูปและท าประวัติ  

ห้องกลุ่มย่อย ชั้น 4 อาคารราชสุดา  
มธ.ศูนย์รงัสิต 

13.00-13.30 น. รำยงำนตัว เพ่ือสอบข้อเขียนวชิำกำรตัดสินใจสถำนกำรณ์  
พร้อมกันทุกคน 

ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2  
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์  
มธ.ศูนย์รงัสิต 13.30-15.15 น. 12. สอบข้อเขียนวิชาการตัดสินใจสถานการณ์  ล าดับที่ 1-68 

 

หมำยเหตุ :    
- ให้ผู้เข้าทดสอบทุกคนรายงานตวัตามเวลาที่ก าหนด 
- ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวันและเวลาที่ก าหนด  

(วันที่ 20-22 มีนาคม 2560)  ถือว่ำสละสิทธิ ์ 
- ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้ารับการตรวจให้ครบถ้วนทุกข้ันตอน และโปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน  

หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่  
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 
 
 
 
 
 
 


