ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
----------------------------โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ประจาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับ ตรงอิส ระ (Direct Admission) จึงขอประกาศกาหนดการรับสมัคร และ
การคัดเลือก ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ศึกษาโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
2. จานวนรับสมัคร
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ

จานวนรับ
5 คน

(1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมากับ
สถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
โดยให้ผู้สมัครเรียงลาดับหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1

3. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา
3.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
3.1.2 เป็ น ผู้ มีความรั บ ผิ ดชอบสู ง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ที่ส ามารถแสดงให้ เห็ นได้
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ์
3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
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3.2. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา
1) เป็น ผู้ส าเร็จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 หรือ เป็น ผู้ที่ก าลัง ศึก ษาในชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6
และจะสาเร็จ การศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เป็นผู้ที่กาลังศึกษาและจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13
ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ กรณีเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
โดยจะต้องมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ
Physics หรือ ผลการสอบแบบ Combined Science
ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)
3.3 คุณสมบัตดิ ้านการใช้ภาษาอังกฤษและผลความรูม้ าตรฐาน
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1) IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI
ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 หรือ
2) TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กาหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ
3) TU-GET score ไม่น้อยกว่าที่กาหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ
computer-based test total score 79
ผลคะแนนสอบทีน่ ามาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีท่ ดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
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 จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่
ผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สาเนาเอกสารที่ได้รับจาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางวิทยาลัยอาจจะจัดการเรียนปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจ้งกาหนดการให้ทราบอีกครั้ง)
3.4 คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูม้ สี ิทธิส์ มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักสาคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (2) ไม่ให้
เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
3.4.1 ต้อ งมีคุณ สมบัติที่จ ะปฏิบัติง านในส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้ห ลัง จากสาเร็จ
การศึกษาแล้วโดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น อุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
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1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)
ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่ อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อ ตนเองต่อผู้ป่วยและ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4) ความพิก ารทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70
จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน นั้น ๆ เห็นว่า
เป็ นอุ ปสรรคต่ อการศึก ษา การปฏิบ ัต ิง านและการประกอบวิช าชีพ เวชกรรมโดยมีร ะดับ
การมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน
นั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนึ่ง สาหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.4.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา
ตัดสิน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็น อันสิ้นสุด
4. วิธกี ารคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
ให้ เป็ นไปตามคณะกรรมการสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ)
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
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลักฐาน
ผลการสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ สอบเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้สาเนาเอกสารทีไ่ ด้รบั จาก Website ซึง่ ไม่สามารถตรวจสอบได้
4.2 การทดสอบบุคลิกภาพโดยทาแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal Styles Questionnaire)
4.3 การตรวจสุขภาพ
4.4 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่ เหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ต่อไป
หากปรากฏในภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึง่ ดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มใิ ห้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
แม้วา่ จะสามารถสอบคัดเลือกได้
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5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในสาขา
หรือรอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป
หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้อง
ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่
ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการ
สละสิทธิ์ในระบบกลาง
5.2 ไม่ เ ป็ น ผู้ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ
(เว้นแต่จะได้ลาออก จากสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2565)
5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น ขาด
คุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม
2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
6.2 ขัน้ ตอนการรับสมัคร
6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ผู้สมัครเรียงลาดับหลักสูตรที่ต้องการ
เข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1 (หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัครหลังจากที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้วให้ดาเนินการตามข้อ 6.2.7)
6.2.3 ผู้สมัครลงทะเบี ยนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ ตที่
www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง)
6.2.4 ผู้ส มัค รพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัค รที่ก รอกข้อมูล บนระบบรับสมัครออนไลน์ท างอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัคร หากพบว่า
มีก ารกรอกข้อ มูล ของผู้ส มัครไม่ถูกต้อ ง ขอให้ผู้ส มัครดาเนินการแก้ไขข้อ มูล ใหม่ให้ถูกต้อง
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสาคัญ (แบบฟอร์มใบสมัคร ให้
ผู้สมัครพิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่ตรวจเอกสารด้วย)
6.2.5 การชาระเงิน ค่าสมัคร สามารถชาระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

โดยสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code บนใบเรียกจากเอกสารชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 2,000 บาท
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีกระแสรายวัน) ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 468-0-34738-9
ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565 โดยให้ก รอกเลขที่ส มัค ร 2565290100 ในช่อ งรหัส ลูก ค้า /Ref.1 และ
กรอกเลขที่สมัครสอบในช่องหมายเลขอ้างอิง/Ref.2 ภายหลังการชาระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ
ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร ไปที่ Line ID : 1234cicm หรือ QR Code
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(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการชาระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9 ต่อ 4547
และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนามาแสดงในวันที่กาหนดต่อไป)
- เมื่อ ชาระเงิน ค่า สมั ค รสอบเรีย บร้ อ ยแล้ว จะถื อ ว่ า การสมั ค รเสร็จ สิ้น สมบูร ณ์ ดัง นั้น
มหาวิทยาลัยจะไม่พจิ ารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผสู้ มัครไม่วา่
กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
- หากผู้ส มัครรายใดมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวัน และเวลาที่กาหนด
จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
6.2.6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชาระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว
3 วันทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบ
รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะใส่รหัส
ของผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
6.2.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถทาผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ทาการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
2) ดาเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่กาหนด
3) จะดาเนิน การยกเลิกหลั กสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสู ตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุ ดท้าย
ของการรับสมัคร
6.2.8 กรณีการนาใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชาระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะข้อ มูล การสมัค รในระบบถูก ยกเลิก ไปแล้ว ใบสมัค รดังกล่า วเป็นโมฆะจะไม่มีการนา
ข้อมูล ใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนาใบสมัครไป
ชาระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง และไม่ได้ทารายการยกเลิก
ไปแล้ว
6.2.9 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ฯลฯ ให้ผู้สมัคร
กรอกข้อ มูล ด้ว ยลายมือ ตนเองตามแบบฟอร์ม ที ่ก าหนด (ใบค าร้อ งขอแก้ไ ขข้อ มูล )
พร้อมแนบบัตรประจาตัว ประชาชนและหลักฐานการชาระเงิน โดย Scan ส่งทาง email :
cicm.document2@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
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7. กาหนดการรับสมัคร
กาหนดการ
รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต เท่านัน้
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมผลสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF
Statement of Results)
ชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร

วัน เดือน ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 www.cicm.tu.ac.th
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
(ภายในเวลา 24.00 น.)
Scan ส่งที่
email : cicm.document2@gmail.com
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีกระแสรายวัน)
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM – CICM
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ์ (MMI) วันที่ 1 มิถุนายน 2565

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

สอบสัมภาษณ์ (MMI)

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ประกาศให้ทราบภายหลัง

ประกาศรายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือก

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

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

การยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบบริหาร
จัดการสิทธิข์ อง ทปอ. (Clearing House)

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

student.mytcas.com

ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
(ทีย่ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

www.cicm.tu.ac.th

แจ้งความจานงเข้าศึกษาและทาสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ประกาศให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมา
2) รับผลคะแนนสอบ BMAT ของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 หรือของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น
ผู้ ส มัครสอบจะต้องเข้าไปเลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หากผู้สมัครไม่ได้เลือกยื่นคะแนนไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็น
ทางการ จากหน่วยงานทีผ่ สู้ มัครสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สาเนาเอกสารทีไ่ ด้รบั จาก Website ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้
3) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing House)
ตามช่วงเวลาที่กาหนดโดยขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด
4) กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวทาสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่กาหนดให้ถือว่า การยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถ
เข้าศึกษาได้
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สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
: โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7595 หรือ 7606 มือถือ 094-325-9199 หรือ 094-553-1535
Line ID : cicmthammasat Website : www.cicm.tu.ac.th
8. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
ผู้สมัครนาส่งหลักฐานประกอบการสมัครโดยจัดทาเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันทั้ง หมดเพีย ง 1 ไฟล์เท่านั้น
ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ส่งไปยัง E-mail : cicm.document2@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2565
โดยจัดเรียงเอกสารตามลาดับต่อไปนี้
8.1 Download แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาฯ ที่ www.cicm.tu.ac.th (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)
8.2 ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ตไว้ ที่ www.cicm.tu.ac.th
8.3 ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
8.4 บัตรประจาตัวประชาชน
8.5 วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมผลคะแนนตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กรณีผู้สมัครกาลังศึกษาต้องแสดง
ใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
8.6 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
8.7 ผลการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กาหนด โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกาย
(Health Check Report) ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
8.8 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี)
9. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
9.1 ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาฯ จานวน 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ชาระภายในวันที่กาหนด)
9.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยทาแบบทดสอบ CPSQ (Cambridge Personal Styles
Questionnaire) จานวน 650 บาท
9.3 ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จานวน 3,000 บาท
(กรณีที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์แล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าตรวจสอบ
เอกสารแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดก็ตาม)
10. การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview) และการทดสอบบุคลิกภาพโดยทาแบบทดสอบ
CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire) : วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
11. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
11.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สานักงานทะเบียน
นักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79 ต่อ 1603-1609 เเละ 1626
12. ข้อกาหนดเรือ่ งการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจัดพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศสาหรับผูม้ ีสิทธิเ์ ข้า
ศึกษา
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนาไปใช้
ในการประเมิน ระดับ สมรรถนะและทัก ษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึก ษา ทั้ง นี้ หากมีผ ลการทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารยกเว้น การศึก ษาวิช าศึก ษาทั่ว ไป ส่ว นที่ 1 ดูร ายละเอียดได้ที่
https://tu.ac.th/academictu)
12.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผล
คะแนน หรือได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์
การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ สาหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่ https://tu.ac.th/academictu)
12.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหาก
ไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มสี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

