
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565  

........................................................................................................... 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม  

(หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Social Gerontology 

         1.1 แผนการศึกษา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม เป็นหลักสูตรที่ศึกษา           
ในวัน - เวลา ราชการปกติ ระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีแผนการศึกษา 
2 แบบ ได้แก่  

     แผน ก แบบ ก 1 : เป็นแผนการเรียนที่เน้นการท าวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์ 
         ทั้งนี้ อาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิตตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     แผน ก แบบ ก 2 : เป็นแผนการศึกษาท่ีมีการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
  1.2 จ านวนที่รับ 3 คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
   คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา            
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.1 แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
        2.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั้งในหรือต่างประเทศ            

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

       2.1.2 มีประสบการณ์ท างานที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุอย่างน้อย 2 ปี หรือ                 
มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ       
จาก สป.อว. หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานรับรองเชิงประจักษ์ว่ามีสัดส่วนใน

การท าวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
      2.1.3 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563  
      2.1.4 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้อก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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2.2  แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั้งในหรือต่างประเทศ           
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
        2.2.2 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563  
                  2.2.3 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้อก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูล  
อันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้ 
 

3. การรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th 

3.1 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
 3.2 ช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ผ่านบัญชี Graduate Program-CICM TU ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ า กั ด  ( มหาชน )  บัญชี ก ระแสรายวั น เ ลขที่  468-034738-9 ส าขา  โ ร งพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3.3 ให้ส่ งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์   
ดังปรากฏตามข้อ 4 (สแกนหรือภาพถ่ายที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi) แนบเอกสารมาพร้อมกับการ
กรอกรายละเอียดสมัครออนไลน ์ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
 3.4 ให้น าหลักฐานตัวจริงและส าเนา 1 ชุด (ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) ส่งทางไปรษณีย์   
ไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่  18                
ถนนพหลโยธิ น  ต าบลคลองหนึ่ ง  อ า เภอคลองหลวง  จั งหวั ดปทุมธานี  รหั ส ไปรษณีย์  12121                                 
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หากล่าช้ากว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครสอบคืนได้ 
 
 

4. หลักฐานและเอกสารการสมัคร 

  4.1 ส าเนาบัตรประชาชน 

     4.2 ส าเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและบันทึกผลการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา) 

  4.3 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
  4.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาใน    
หลักสูตรนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
       กรณีนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จก ารศึกษาถึงวันที่        
สมัครเข้าศึกษา จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงว่า           
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเพียงพอ ได้แก่ ส าเนา Transcript ส าเนาใบปริญญาบัตร หรืออ่ืน ๆ                
เสนอผ่านคณะกรรมการหลักสูตร 
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          4.5 เอกสารอ่ืน ๆ ในกรณีที่ผู้สมัครขาดหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ให้กรอกค าร้อง GR-002 

General Request เ พ่ือให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์       

พิจารณาคุณสมบัติ 

 

5. การคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 5.1 เกณฑ์การคัดเลือก 

        ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  

           5.2 การสอบ 

       5.2.1 วิชาความรู้พื้นฐาน 

       5.2.2 การสอบสัมภาษณ์ 

 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และที่ www.cicm.tu.ac.th 

 

7. ก าหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

                   เวลา-วิชาที่สอบ 

วันที่สอบ 
09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  วิชาความรู้พ้ืนฐาน สอบสัมภาษณ์ 

  สถานที่สอบ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะประกาศรายชื่อ                             

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามวันที่

ก าหนด 

 

9. รายงานตัวเข้าศึกษา: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

 

 

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
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10. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา: แจ้งให้ทราบภายหลัง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องน าหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายละเอียดก าหนด       

การต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและปฏิบัติให้ทราบในภายหลัง (รายละเอียดการช าระค่าลงทะเบียน

นักศึกษาตามปรากฏในเอกสารแนบท้าย) 

11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่: แจ้งให้ทราบภายหลัง 

 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   12.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่             

นายทะเบียนก าหนด ตัดสินภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น             
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่ อนผันให้น ามาส่ง
ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรก 

12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ    
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่        
จะขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
12.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่อ
อธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  

    ประกาศ ณ วันที่         สงิหาคม พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

11
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565  

ก าหนดการ วัน เดือน ปี สถานที่ 

รับสมัครออนไลน์ และช าระ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

www.cicm.tu.ac.th 

ต้ังแต่บัดนี้ – วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 www.cicm.tu.ac.th 

(02-564-4444 ต่อ 4494) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ ิ์สอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ ์

 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 www.cicm.tu.ac.th 

(02-564-4444 ต่อ 4494) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐาน

ออนไลนแ์ละสอบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 www.cicm.tu.ac.th 

(02-564-4444 ต่อ 4494) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รายงานตัวเข้าศึกษา วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / 

เปิดภาคการเรียน 

แจ้งให้ทราบภายหลัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม  

 -   แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาไทย        ภาคละ   65,000 บาท 

 -   แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ   ภาคละ   85,000 บาท 

  ทั้งนี้ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารุง

มหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 10    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 

 โทร. 0-2564-4444 ต่อ 4494, 061-840-7770 Email: Techno.cicm@gmail.com 



 
Thammasat University Announcement  

Title: Application for Study in Chulabhorn International College of Medicine 
Master of Science in Social Gerontology (International Program) 

Thammasat University, Academic Semester 2 Year 2022 
__________________________________ 

   

The university approved the application for study in Chulabhorn International College of 
Medicine, Master of Science in Social Gerontology (International Program), Graduate Studies, 
Thammasat University, Semester 2 Academic Year 2022 . Therefore, the university has 
announced the details as follows: 

1. Program application: Master of Science Program in Social Gerontology  
      (International Program) 

1) Study plan 
  Master of Science in Social Gerontology (International Program) is a program 
operates during working days – time, uses bilingual system, and teaches in English language. 
The program has 2 types of study plans as follows:  

-     Plan A1: The research-focus plan by writing dissertation 
 Additional courses may be included without counting toward credit 
according to the recommendation of lecturers and conclusion of the 
program’s committee.  
-     Plan A, Type A2: Study with courses and writing dissertation.  

2) Number of accepted applicants: 3 persons  
 

2. Requirement of applicants 
   Applicants must follow Thammasat University Regulation regarding Graduate 
Studies and they must meet the following requirements:  
  2.1 Study Plan A, Type A1  

  1) Must have completed undergraduate study from any fields from universities 
of domestic or abroad which are approved by Thammasat University Council.  

  2 )  Have experience in professional fields related to aged society’s quality of 
life development for at least 2 years or have research published in academic journal approved 
by Office of the Higher Education Commission or published in TCI database for no less than 1 
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research. The research must not be a part of diploma dissertation and they must have visible 
evidence to support their involvement in the research for no less than percentage of 50.  

          3) English language scores according to the English language score criteria of the 
international program Thammasat University, 2020 

  4)  Applicants with requirements other than the aforementioned requirement 
are under the consideration of the program’s committee.  
  2.2  Study plan A, Type A2  
           1) Must have completed undergraduate study from any fields from universities 
of domestic or abroad which are approved by Thammasat University Council.  
                   2) English language scores according to the English language score criteria of the 
international program Thammasat University, 2020 
           3)  Applicants with requirements other than the aforementioned requirement 
are under the consideration of the program’s committee.  
 

 
If later found that the applicants do not meet one of the requirements, given fault 

information, or intentionally concealed information, they will be disqualified to study 
in Master of Science in Social Gerontology (International Program) regardless that 

they may passed the application test.  
 

 
3. Application  

  Open application: Now – November 7, 2022  
  Steps for online application  
  Applicants can apply for online application at www.cicm.tu.ac.th 

1) Applicants complete information on the application form.  
2) Pay 1,000 baht application fee to Account: Graduate Program-CICM TU, Siam 

Commercial Bank PCL, current account number 468-034738-9, branch: Thammasat University 
Hospital, Thammasat University, Rangsit Center.  

3) Send the completed application form, evidence, and supplement document 
for online application showed on Section 4 (scanned and took a photo of no less than 300 
dpi) November 7, 2022 
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4) Send original evidences and 1 photocopy of each evidence (applicants must 
signed certified true copy on each photocopies) via postal service to Chulabhorn International 
College of Medicine, Thammasat University, Rangsit Center, address: 99 Mu 18, Paholyothin 
Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani, Postal Code 12121, before November 8, 
2022 If the evidence were sent later than the stated date, their right to study will be waived 
and application fee cannot be reimbursed.  

4. Evidence and Document for Application  
1) Copy of National ID Card.  
2 )Copy of diploma, bachelor degree or master degree certificate (for those who 

completed their study), or a letter confirms their last year study status with transcript (for 
those who are currently study).  

3) A complete Transcript (for those who completed their study).  
4) English language test results of TOEFL, TU-GET, or IELTS according to 

international program requirement set by the university. The test results must not exceed 2 
years from the date of sending the application form.  

In case of foreign students who use English language as their official language or 
students who completed their study from programs that are taught in English within 2 years 
form the date of study application, they will be excepted from submitting their English 
language test results by presenting evidence that demonstrate their English language ability, 
such as a copy of Transcript, a copy of diploma, or other types of evidence and present it to 
the program’s committee.  

5) Other types of documents: if applicants lack or do not meet the aforementioned 
requirements, they must submit GR-002 General Request Form for requirement consideration 
from the committee of Graduate Studies, Chulabhorn International College of Medicine.  
 

5. Selection/Selection Requirement to Study  
5.1 Selection requirement  

  Applicants must pass the writing examination and the interview.  
5.2 Examination  

1) General knowledge subjects  
2) Interview  
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6. Announcement for Eligible Candidates for Examination: November 15, 2022  
Chulabhorn International College of Medicine and at www.cicm.tu.ac.th 
7. Examination and Interview Date: November 23, 2022 
 

                   Time-Subject 
Examination Date 

09.00-12.00 hr. 13.00-16.00 hr. 

November 23, 2022 General Knowledge Subjects Interview 
 
8. Announcement for Eligible Candidates for Study: November 28, 2022 
 Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University, will announce the 

list of eligible candidates on www.cicm.tu.ac.th only. They may check their names on the 
stated date.  
 

9. Reporting for Study: November 30, 2022  
 Eligible candidates for study must report themselves at Chulabhorn International 

College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Center).  
 

10. Student Registration: Will be informed later 
    Eligible candidates for study must bring evidence for student registration according 
to the university requirement. Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat 
University, will announce various details for new students to follow later (details on paying 
the student registration fee are as follows on the attached document).  
 

11. New Student Orientation: Will be informed later 
    Eligible candidates for study must join the Orientation Project at Chulabhorn 

International College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Center). Other details will be 
announced later.  

 
 

 
The decision of admission committee is final.  

 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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12. Conditions for Eligible Candidates for Student Registration 

         1 .  Eligible candidates must register as students according to regulations and 
methods indicated by the registrars within 14 days from the first day of semester, except when 
deemed necessary by the registrars who may allow the delay for registration, but it must be 
within the 1st academic year of first semester.  
  2. Those who already registered as students cannot transfer their status to 
another program, except when necessary in which the students must file an application form 
explaining the reason to the dean for approval from the faculty’s committee of the program.  
  The program transfer must receive the approval from the faculty’s committee 
of the program to transfer their study and include the length of study from the original 
program.  
  After receiving approval according to the second paragraph, they must include 
the length of study from the from the original program.  
  3. If later found that those who registered as students do not meet the 
requirements, have a forbidden characteristic from Section 22, or used false evidence for 
student registration, the registrars will report the case to the Rector to revoke the student 
registration of those students. If the same case in the first paragraph happens to those who 
were already completed their study, the Rector will report the case to Thammasat University 
Council to revoke the diploma of those students.  
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Schedule for Applicant for Study Selection in Chulabhorn International College of Medicine 

Master of Sciences in Social Gerontology (International Program) 

Graduate Studies, Thammasat University, Semester 2 Academic year 2022 

Details Date Location 

Online application and pay 
application fee.  
www.cicm.tu.ac.th 

 
Now –  November 7, 2022 

www.cicm.tu.ac.th 
(02-564-4444 ext. 4494)  
Chulabhorn International College of 
Medicine,  
Thammasat University (Rangsit Center)                           

 
Announcement for Eligible 
Candidates for Writing 
Examination on General 
Knowledge Subjects and 
Interview 

 
November 15, 2022 

www.cicm.tu.ac.th  
(02-564-4444 ext. 4494)                            
Chulabhorn International College of 
Medicine, 
Thammasat University (Rangsit Center) 

 
Writing Examination on General 
Knowledge Subjects and Interview 

 
November 23, 2022 

 
Chulabhorn International College of 
Medicine, 
Thammasat University (Rangsit Center) 

 
Announcement for Eligible 
Candidates for Study 

 
November 28, 2022 

www.cicm.tu.ac.th  
(02-564-4444 ext. 4494)  
Chulabhorn International College of 
Medicine,  
Thammasat University (Rangsit Center) 

Reporting for Study November 30, 2022 Chulabhorn International College of 
Medicine, 
Thammasat University (Rangsit Center) 

New Student Orientation Will be informed later Chulabhorn International College of 
Medicine, 
Thammasat University (Rangsit Center) 

Semester Open Will be informed later Chulabhorn International College of 
Medicine, 
Thammasat University (Rangsit Center) 

 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
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Credits Fee and Service Fee Collection 

 Master of Sciences in Social Gerontology (International Program) 

 -   Regular semester package for Thai students 65,000 baht / semester 
 -   Regular semester package for foreign students 85,000 baht / semester 

  This is not included late registration fee, student status maintenance fee, foreign 
language application fee, and university maintenance fee for foreign students.  
 
For more information, please contact: 
 

Graduate Office 
        Chulabhorn International College of Medicine 

      Learning and Laboratory Building (Piyachart 2). 
      10 Floor, Thammasat University (Rangsit Center) 
      99 Mu.18, Paholyothin Road, Klong Luang, Pathum Thani, 12121 
      Tel. 0-2564-4444 ext. 4494, email: Techno.cicm@gmail.com 


