
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคัดเลือกเขา้ศกึษา หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรทวภิาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบที ่4 รบัตรงอสิระ  (Direct Admission) 

----------------------------- 
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) จึงขอประกาศก าหนดการรับสมัคร และ
การคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน
ศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

2. จ านวนรับสมัคร

หลักสตูร จ านวนรับ 

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 4 คน 

หมายเหตุ     (1)  ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมากับ 
สถาบันใด ๆ ทัง้สิ้น 

(2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวภิาษา) หลักสตูร 6 ปี
โดยให้ผู้สมัครเรียงล าดับหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษามากท่ีสุดเป็นอันดับ 1

3. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าศึกษา
3.1 คุณสมบตัิทัว่ไป

 3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 3.1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้          

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ์ 
 3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว 

โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
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3.2. คณุสมบตัเิฉพาะ 

3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ ์(นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในระดับ  Grade 12  ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13
ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ กรณีเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง  แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
โดยจะต้องมผีลการสอบใน 3 รายวชิา ได้แก ่1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ
Physics หรอื ผลการสอบแบบ Combined Science

ต้องแสดงหลักฐานฉบบัจรงิในวนัรายงานตวัเพื่อสอบสมัภาษณ ์
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผูส้ าเรจ็การศกึษาหลักสตูร GED (General Educational Development) 

 3.3 คณุสมบตัดิ้านการใชภ้าษาองักฤษและผลความรูม้าตรฐาน 
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอยา่งหนึง่ ดังนี ้

1) IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI
ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5  หรือ
2) TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ
3) TU-GET score ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ
computer-based test total score 79

ผลคะแนนสอบทีน่ ามาแสดงตอ้งมรีะยะเวลาไมเ่กิน 2 ป ีนบัจากวนัทีท่ดสอบจนถงึวนัสอบสมัภาษณ์ 
3.3.2 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 หรือ 

ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น 

ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หากผู้สมัครไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการ
จากหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ 

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางวิทยาลัยอาจจะจัดการเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง) 

 3.4  คณุสมบตัเิฉพาะของผูม้สีิทธิส์มัครสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษา 
       ข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  (2) ไม่ให้

เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และ (3) เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้  

    3.4.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จ
การศึกษาแล้วโดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

    3.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค  
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้  
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1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic

Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)
ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4) ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม

5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ ์สูงกว่า 40
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70
จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยมีระดับ
การมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน
นั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

8) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

    อนึ่ง ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.4.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาตัดสนิ 
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด 

4. วธิกีารคดัเลอืก/เกณฑ์การคดัเลือก
   ให้เป็นไปตามคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

โดยพิจารณาจาก  
4.1  ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) 

ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 หรือ ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น 
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยัง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หากท่านไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะต้องมี
หลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ทา่นสอบเทา่นัน้ ไม่อนุญาตใหส้ าเนาเอกสารที่
ไดร้บัจาก Website ซึ่งไมส่ามารถตรวจสอบได้  
4.2  การทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal Styles Questionnaire) 
4.3  การตรวจสุขภาพ  
4.4  การสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกผู้ที่ เหมาะสมที่จะเป็นทันตแพทย์ต่อไป 

หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูส้มัครขาดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หนึง่ดงักลา่วขา้งตน้  หรือให้ข้อมลูอนัเปน็เทจ็ 
หรือจงใจปกปดิขอ้มลู จะถูกตดัสทิธิ์มใิหเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (ภาคภาษาองักฤษ) 

แมว้า่จะสามารถสอบคดัเลือกได้ 
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5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในสาขา
หรือรอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป 
หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้อง
ด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่
ได้รับแล้วเพื่อใชส้ิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการ
สละสิทธิ์ในระบบกลาง 

5.2 ไม่เป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ 
(เว้นแต่จะได้ลาออก จากสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที ่3 มิถุนายน 2565) 

5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีช าระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. การรบัสมคัร
6.1  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 

2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

6.2  ขัน้ตอนการรบัสมัคร 
6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
6.2.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ผู้สมัครเรียงล าดับหลักสูตรที่ต้องการ 

เข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1 (หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัครหลังจากที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 6.2.7)  

6.2.3 ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่  
www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

6.2.4 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  
เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร  หากพบว่า 
มีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง 
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นส าคัญ (แบบฟอร์มใบสมัคร ให้
ผู้สมัครพิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่ตรวจเอกสารด้วย) 

6.2.5 การช าระเงินค่าสมัคร  สามารถช าระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้ 

http://www.cicm.tu.ac.th/
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 โดยสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code บนใบเรียกจากเอกสารช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 2,000 บาท 

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีกระแสรายวัน) ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 
ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565 โดยให้กรอกเลขที่สมัคร 2565290100 ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1 และ
กรอกเลขที่สมัครสอบในช่องหมายเลขอ้างอิง/Ref.2  ภายหลังการช าระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ 
ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร ไปที่ Line ID : 1234cicm หรือ QR Code  

(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 4547 
และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวไว้เพ่ือน ามาแสดงในวันที่ก าหนดต่อไป) 

- เมื่อช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจะไม่พจิารณาคนืเงนิคา่สมัครและคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรสอบให้แกผู่ส้มคัรไมว่า่
กรณใีด ๆ ทัง้สิน้

- หากผู้สมัครรายใดมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่ก าหนด
จะถือว่าการกรอกข้อมลูการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนท์างอินเตอรเ์นต็เป็นโมฆะ

6.2.6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบ  
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะใส่รหัส
ของผู้สมัครเข้าสู่ระบบ   

6.2.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถท าผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ท าการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
2) ด าเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด
3) จะด าเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร
6.2.8  กรณีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะจะไม่มีการน า
ข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไป
ช าระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรยีบรอ้ยว่าเปน็ฉบับทีถู่กต้อง และไม่ได้ท ารายการยกเลกิไป
แล้ว 

6.2.9  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ฯลฯ ให้ผู้สมัคร
กรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองตามแบบฟอร์มที ่ก าหนด  (ใบค าร ้องขอแก้ไขข้อม ูล ) 
พร้อมแนบบัตรประจ าตัวประชาชนและหลักฐานการช าระเงิน โดย Scan ส่งทาง email : 
cicm.document2@gmail.com ภายในวันที ่30 พฤษภาคม 2565 

http://www./
mailto:cicm.tu.admission@gmail.com%20ภายใน


6 
7. ก าหนดการรับสมัคร

หมายเหต ุ 
1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมา
2) รับผลคะแนนสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 หรือของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น

ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หากผู้สมัครไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการ 
จากหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส าเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้  

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing House)
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดโดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 

4) กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า การยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถ
เข้าศึกษาได้  

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี รายละเอยีดเพิ่มเติม 

รบัสมคัร ผา่นระบบออนไลน์ 
ทางอนิเตอรเ์นต็ เท่านัน้ 

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

www.cicm.tu.ac.th 

สง่เอกสารประกอบการสมัคร 
พร้อมผลสอบ BMAT (ในรปูแบบ PDF 
Statement of Results) 

Scan ส่งที่ 
email : cicm.document2@gmail.com 

ช าระค่าสมัครผา่นธนาคาร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  

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

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบสัมภาษณ์ (MMI) วันที่ 1 มิถุนายน  2565 www.cicm.tu.ac.th และทาง email 
ของผู้สมัคร 

สอบสมัภาษณ ์(MMI) วันที่ 3 มิถุนายน  2565 ประกาศให้ทราบภายหลัง 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก วันที่ 7 มิถุนายน  2565 www.cicm.tu.ac.th และทาง email 
ของผู้สมัคร   

การยนืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบบรหิาร
จัดการสิทธิข์อง ทปอ. (Clearing House) 

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(ทีย่นืยนัสิทธิเ์ข้าศึกษา) 

วันที่ 15 มิถุนายน  2565 www.cicm.tu.ac.th 

แจ้งความจ านงเข้าศึกษาและท าสญัญา 
การเปน็นกัศกึษาทนัตแพทย ์พร้อมช าระ     
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 

วันที่ 17 มิถุนายน  2565 ประกาศให้ทราบภายหลัง 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิุฬาภรณ ์
: โทรศัพท ์ 02-564-4440 ตอ่ 7595 หรือ 7606  มือถือ 094-325-9199 หรอื  094-553-1535 

Line ID   : cicmthammasat  Website  : www.cicm.tu.ac.th 

8. หลักฐานประกอบการสมคัรสอบ
  ผู้สมัครน 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 ที ่www.cicm.tu.ac.th (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)   

8.2 ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ตไว้ ที ่www.cicm.tu.ac.th  
8.3 ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ 
8.4 บัตรประจ าตัวประชาชน  
8.5 วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ 

พร้อมผลคะแนนตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กรณีผู้สมัครก าลังศึกษาต้องแสดง
ใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้   

8.6 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้  
8.7 ผลการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกาย 

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

9. อตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัสมัคร
9.1 ค่าสมัครสอบเพ่ือเข้าศึกษาฯ จ านวน 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ช าระภายในวันที่ก าหนด) 
9.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยท าแบบทดสอบ CPSQ (Cambridge Personal Styles 

Questionnaire) จ านวน 650 บาท   
9.3 ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ ์จ านวน 3,000 บาท

(กรณีที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์แล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าตรวจสอบ
เอกสารแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดก็ตาม)     

10. การสอบสมัภาษณ์ในรปูแบบ MMI (Multiple Mini Interview) และการทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ
CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire)  : วนัที่ 3 มิถุนายน 2565

  ประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง 

11. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา
11.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย

การศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

mailto:cicm.document2@gmail.com
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
      ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที ่www.reg.tu.ac.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท ์025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626 

12. ข้อก าหนดเรือ่งการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผูม้ีสิทธิเ์ข้า
ศึกษา

 12.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพ่ือน าไปใช้
ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu)  

12.2  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์
การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

12.3  ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหาก 
ไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

13. อตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาส าหรบัผูท้ี่มสีทิธิเ์ขา้ศกึษา
 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการ

พิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) แบบเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 

 ประกาศ   ณ  วันที่           พฤษภาคม   พ.ศ.  2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
            ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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