ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ................................................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน/เลขที่ Passport สาหรับชาวต่างชาติ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
โทรศัพท์............................................................................ e-mail ……………………………………………………………………………….
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะ/สาขาวิชา..........................................................................................................................
หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 ข้าพเจ้า (กาเครื่องหมาย √
หน้าข้อความที่ต้องการ)
เข้าสอบสัมภาษณ์ และขอยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว
เข้าสอบสัมภาษณ์ และแจ้งความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ให้กาเครื่องหมาย ช่องนี้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้ เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ................................................................... ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(...................................................................)
วันที่ ..................................................
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

คายินยอมของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า ..............................................................โทรศัพท์.................................... e-mail ………………………………………….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน/เลขที่ Passport สาหรับชาวต่างชาติ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

มีความสัมพันธ์โดยเป็น ................................. ของนาย/นางสาว ............................................................ ได้รับทราบ
ข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสารนี้ทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
(...................................................................)
วันที่ ..................................................

ให้นาเอกสารฉบับนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ส่งตามวันเวลาที่กาหนด จะถือว่าไม่ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

MAHIDOL UNIVERSITY ENROLLMENT CONFIRMATION FORM
3rd round (Co-direct admission) of Thai University Central Admission System (TCAS)
Academic Year 2562
I, (Mr./ Miss) ......................................................National ID card no. (for Thais) ...................................
Passport no. (for non-Thais) .................................. Mobile phone ............................E-mail .............................
am a candidate eligible for admission interview for selection to the .................................................................
(Program name)
at Faculty ................................................................ Mahidol University
If I am a successful candidate admitted through the third round of TCAS, I would like to
(check one)
Attend to interview and accept my offer of admission to the above program
Attend to interview, but decline your offer of admission to the above program
I confirm that the information given in this form is true and accurate.
................................................ (Interview candidate’s signature)
(................................................) (Interview candidate)
Date .........../............../..............
Parent’ Guardian’s consent
I, (Mr./ Mrs./Miss) .................................................................................................................................................
National ID card no. (for Thais) ...................................../Passport no. (for non-Thais) ........................................
Mobile phone number ...................................................E-mail ...........................................................................
am the parent or guardian of (Mr./ Miss) ............................................................................................................
Relationship to student: ......................................................................................................................................
I hereby certify that I acknowledge the above information and give permission to allow
(Mr./ Miss) .............................................................. to sign this enrollment confirmation form.
................................................. Parent/ guardian’s signature
(................................................) Parent/ guardian
Date ............./.............../...........

Candidate must bring this filled Enrollment Confirmation form on the interview day.
If the candidate does not submit it to university within the specified date, you are withdrawn
from the interview shortlist of the third round of TCAS 2562.

