ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาหรับผู้สอบผ่ านข้ อเขียนระบบโควตาภาคเหนือ
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
------------------------นักเรี ยนผูส้ อบผ่านข้อเขียนระบบโควตาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมสานักงานคณะฯ ๑, ๒ และ ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๗ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ให้นกั เรี ยน Download หนังสื อยืนยันเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และยินยอมการส่ งชื่อเพื่อตัดสิ ทธิ์ การคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. นักเรี ยนไปตรวจร่ างกาย ณ อาคารเรี ยนรวม ๙ ชั้น คณะแพทยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๐.๓๐ น. ทดสอบสุ ขภาพจิตหลังตรวจร่ างกายเสร็ จ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรี ยนรวม ๙ ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(คลิกดูรายละเอียดการตรวจสุ ขภาพ และทดสอบสุ ขภาพจิต ที่ www.reg.cmu.ac.th)
๓. นักเรี ยนต้องนาเอกสารดังต่อไปนี้มายืน่ ให้คณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ์
๓.๑ หนังสื อหนังสื อยืนยันเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยินยอม
การส่ งชื่อเพื่อตัดสิ ทธิ์ การคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๓.๒ นักเรี ยนผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ตอ้ งนาบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ หรื อบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายของผูส้ อบได้ติดไว้ หรื อหนังสื อรับรองของทางโรงเรี ยนที่มีรูปถ่าย
ติดไว้มาแสดงด้วย
๔. ให้นกั เรี ยนส่ งหนังสื อยืนยันเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยินยอม
การส่ งชื่อเพื่อตัดสิ ทธิ์ การคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ มาส่ ง
ในวันสอบสัมภาษณ์ หรื อส่ งถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากไม่
เป็ นไปตามกาหนดจะถือว่าสละสิ ทธิ์ ในการเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียด ติดต่ อนางสุ ภาพร ปัญญาแก้ ว โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๔๒๗
น.ส.วชิราภรณ์ กันทะวัง โทร. ๐๕๓ – ๙๔๔๔๒๑
*****************************

ท.ชม 01
โควตาภาคเหนือ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสื อยืนยันเข้ าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
และยินยอมการส่ งชื่อเพือ่ ตัดสิ ทธิ์การคัดเลือกระบบรับตรงของกสพท.
ประจาปี การศึกษา 2560
-----------------------------------ตามที่ขา้ พเจ้า (นาย/นางสาว)........................................................................รหัสประจาตัวสอบ..............................อายุ..............ปี
โรงเรี ยน................................................................จังหวัด....................................เลขประจาตัวประชาชน......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่...........ถนน..........................ตาบล..............................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์...............................โทรสาร..............................เป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2560
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันในการเข้ าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2560 และจะไม่ยนื่ หนังสื อ
ขอสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษาฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยินยอมให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งชื่อของข้าพเจ้า
ไปยังกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย (กสพท.) เพือ่ ตัดสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือกเพือ่ ศึกษาในหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทีเ่ ข้ าร่ วมในระบบรับตรงของ กสพท. ประจาปี การศึกษา 2560
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในหนังสื อฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ...............................................................................ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
(..............................................................................)
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า...........................................................................เป็ นผูป้ กครองของนาย/นางสาว................................................................
ซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี การศึกษา 2560 มีความสัมพันธ์โดยเป็ น...................
................................ได้รับทราบข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสารนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................................บิดาหรื อมารดาหรื อผูป้ กครอง(โดยชอบด้วยกฎหมาย)
(.............................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 2560
ให้ นำหนังสือฉบับนี้มำยืน่ ในวันสอบสัมภำษณ์ หรือภำยในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 หำกไม่ ส่งตำมกำหนดจะถือว่ ำสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2560 และจะแจ้งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่ อสอบถำมที่ คุณสุภำพร งำนบริกำรกำรศึกษำฯ โทร. 053 – 944427

