
TCAS 4 Direct Admission 2565 
วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผ่าน www.cicm.tu.ac.th 

-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)    5 ที่นั่ง 
-หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)    4 ที่นั่ง 

***ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 ในรอบที่ผ่านมากับสถาบันใดๆ ทั้งสิ้น 

 คุณสมบัติ 
-มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ 
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
    โดยจะต้องมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ Physics หรือ          
ผลการสอบแบบ Combined Science 

ไม่รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูร GED (General Educational Development) 

 คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและผลความรู้มาตรฐาน  
1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

- IELTS – ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 หรือ 

                        - TOEFL internet-based test ไม่น้อยกว่า 79 หรือ      
                          - TU-GET paper-based test ไม่น้อยกว่า 550 / computer-based test ไม่น้อยกว่า 79 

*ผลคะแนนสอบท่ีน ามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
2. ผลการสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ในป ีพ.ศ. 2563 หรือ ของเดือนพฤศจิกายน ในป ีพ.ศ. 2564 

เท่านั้น (ไม่ได้ก าหนดคะแนน) 
    ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากท่านไม่ได้เลือกยื่น
คะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ท่านสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้
ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซ่ึงไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 

  วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลคะแนน BMAT 
2. การสอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ 
3. การตรวจสุขภาพ 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
5. ผลการเรียนในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศ         
6. การทดสอบบุคลิกภาพโดยทําแบบทดสอบ CPSQ Cambridge  

 *** ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่ 
www.cicm.tu.ac.th 

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


 

ก าหนดการ 

***ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 ในรอบที่ผ่านมากับสถาบันใดๆ ทั้งสิ้น 

*การน าส่งเอกสารประกอบการสมัคร ศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัครในข้อ 8 ให้ครบถ้วน  

 

 

 

รายละเอียด วัน เดือน ปี รายละเอียดเพิ่มเติม 

รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ 
ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565   
(ภายในเวลา 24.00 น.) 
 

- www.cicm.tu.ac.th 

*ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
พร้อมผลสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF 
Statement of Results) 

-  Scan ส่งที ่
email : cicm.document2@gmail.com 

ชําระค่าสมัครผ่านธนาคาร 
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565   
 

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีกระแสรายวัน) 
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM – CICM         
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (MMI) วันที่ 1 มิถุนายน  2565 
(เวลา 15.00 น.) 

-  www.cicm.tu.ac.th 
   และทาง email ของผู้สมัคร 

สอบสัมภาษณ์ (MMI) วันที่ 3 มิถุนายน  2565 
 

ประกาศให้ทราบภายหลัง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน  2565 
(เวลา 15.00 น.) 

-  www.cicm.tu.ac.th 
   และทาง email ของผู้สมัคร   

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหาร
จัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing House)  

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 
ตามเวลาที ่ทปอ.กําหนด 

- student.mytcas.com 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

(ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่ 15 มิถุนายน  2565 
(เวลา 15.00 น.) 

-  www.cicm.tu.ac.th 

แจ้งความจํานงเข้าศึกษาและทําสัญญา 
การเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมชําระ     
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 

วันที่ 17 มิถุนายน  2565 
 

ประกาศให้ทราบภายหลัง 

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


หลักฐานประกอบการสมัครสอบ 

   ผู้สมัครสมัครผ่านระบบ www.cicm.tu.ac.th แล้วน าส่งหลักฐานประกอบการสมัครโดยจัดท าเป็นไฟล์ Pdf. 

รวมกันทั้งหมดเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น  ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ส่งไปยัง E-mail  : cicm.document2@gmail.com 

ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2565 โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับต่อไปนี้   

8.1 Download แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาฯ ที่ www.cicm.tu.ac.th (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร)   
8.2 ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ตไว้ ที่ www.cicm.tu.ac.th   
8.3 ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ 
8.4 บัตรประจําตัวประชาชน  
8.5 วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมผล

คะแนนตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  
8.6 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้  
8.7 ผลการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กําหนด โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกาย (Health 

Check Report) ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th                             
8.8 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี) 
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