ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
----------------------------โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการพิ เศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบั ณฑิต (ภาคภาษาอั งกฤษ) วิ ทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission (รั บ ตรงอิ ส ระ) จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครและ
การคัดเลือกตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
โครงการหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ) คณะแพทยศาสตร์ ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. จำนวนรับสมัคร
หลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ

จำนวนรับ
3 คน

(1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมากับ
สถาบันใด ๆ ทัง้ สิ้น
(2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษามากทีส่ ุดเป็นอันดับ 1

3. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้าศึกษา
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
3.1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้
ทุกขัน้ ตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การตรวจสุขภาพและการสอบสัมภาษณ์
3.1.3 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
3.2.2 คุณวุฒกิ ารศึกษา
1) เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็ นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
และจะสำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
(ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ
Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ กรณีเทียบวุฒิการศึกษาให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
โดยจะต้องมีผลการสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics
หรือ Physics หรือ ผลการสอบแบบ Combined Science
* ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)
** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องเข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาก่อน
เปิดภาคการศึกษา (งานบริการการศึกษา จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง)
3.3 คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษและผลความรูม้ าตรฐาน
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) IELTS – (The International English Language Testing System) ประเภท Academic หรือ UKVI
ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 หรือ
2) TOEFL score ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้ internet-based test total score 79 หรือ
3) TU-GET score ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้ paper-based test total score 550 หรือ
computer-based test total score 79
* ผลคะแนนสอบที่นำมาแสดงต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.3.2 ผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ในรูปแบบ PDF Statement of Results ผลการสอบ
ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 และผลการสอบของเดือนพฤศจิกายน ในปี
พ.ศ. 2563 เท่านั้น
*ถ้าผู้สมัครสอบไม่ได้เลือกยื่นคะแนนสอบ BMAT ออนไลน์ในระบบของ Cambridge ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะต้องมีหลักฐานผลการสอบอย่างเป็นทางการจากสถาบันที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สำเนาเอกสารที่ได้รับ
จาก Website)
3.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียนโดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (2) ไม่ให้
เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
3.4.1 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของรั ฐ ได้ ห ลั ง จากสำเร็ จ
การศึกษาแล้วโดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
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3.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น อุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ ผ ิ ดปกติ (Mood Disorders) บุ คลิ กภาพผิ ดปกติ (Personality Disorders)
ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4) ความพิ ก ารทางร่ า งกายอั น อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง านและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70
จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็น
ในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนึ่ง สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 3.4.2 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา
ตัดสิน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด
4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
ให้ เป็ นไปตามคณะกรรมการสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ)
โดยพิจารณาจาก
4.1 ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 และของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น
4.2 การทดสอบบุคลิกภาพโดยทำแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal Styles Questionnaire)
4.3 การตรวจสุขภาพ
4.4 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่ เหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ต่อไป
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
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5. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
5.1 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน
ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่ จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว
การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง
5.2 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่
จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2564)
5.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครทุกประการ
หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
การรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงิน
ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การรับสมัคร
6.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ที่ www.cicm.tu.ac.th
• เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
• ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.
ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
6.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
6.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯนี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับหลักสูตร
ที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1 (หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอันดับที่สมัคร
หลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 6.2.7)
6.2.3 ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
ที่ www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด (โปรดตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด บันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
6.2.4 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัคร หากพบว่า
มีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ
(แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครพิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันทีต่ รวจเอกสารด้วย)
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6.2.5 การชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ได้ดังนี้

โดยสแกนบิล หรือ QR CORD ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 2,000 บาท
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่
6 มิ ถุ น ายน 2564 โดยให้ ก รอกเลขที่ ส มั ค รในช่ อ งรหั ส ลู ก ค้ า /Ref.1
และกรอกเลขประจำตั ว ประชาชน ในช่ อ งหมายเลขอ้ า งอิ ง /Ref.2
ภายหลังการชำระเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล หลักสูตร ที่
สมัคร ไปที่ Line ID : 1234cicm หรือ QR Code

(ทั้งนี้ หากมีขอ้ สงสัยเรื่องการชำระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-9
ต่อ 4545 และให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวไว้เพื่อนำมาแสดงในวันที่
กำหนดตรวจเอกสารต่อไป)
➢ เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงิน ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ หากผู้สมัครรายใดมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวั น และ
เวลาที่ ก ำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ
6.2.6 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัคร
แล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบ
สถานะใส่รหัสเข้าสู่ระบบ
6.2.7 หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถ
ทำผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้
1) ทำการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
2) ดำเนินการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนด
3) จะดำเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร
6.2.8 กรณีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ
ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะจะ
ไม่ มี ก ารนำข้ อ มู ล ใบสมั ค รที่ ถู ก ยกเลิ ก ไปแล้ ว มาประมวลผลให้ แ ต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น
ก่ อ นจะนำใบสมั ค รไปชำระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่
ถูกต้อง และไม่ได้ทำรายการยกเลิกไปแล้ว
สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์มือถือ 094-5531535
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7. กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

วัน เดือน ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2564

- www.cicm.tu.ac.th

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมผลสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF
Statement of Results)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2564

- Scan ส่งที่
email : cicm.document@gmail.com

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
โดยสแกนบิล /QR

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2564

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
(MMI)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

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

สอบสัมภาษณ์ (MMI)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศให้ทราบภายหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
(เวลา 18.00 น.)

- www.cicm.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
(เวลา 18.00 น.)

- www.cicm.tu.ac.th

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาและทำสัญญา วันที่ 21 มิถุนายน 2564
การเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา

ประกาศให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ 1) ผู้สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในรอบที่ผ่านมา
2) รับผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ในรูปแบบ PDF Statement of Results
ของเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 และของเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2563 เท่านัน้
3) กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดังรายชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่า
การยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถเข้าศึกษาได้
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8. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
ผู้สมัครนำส่งหลักฐานประกอบการสมัครโดยจัดทำเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันทั้งหมดเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น
ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ส่งไปยัง E-mail : cicm.document@gmail.com โดยจัดเรียงเอกสาร ตามลำดับ
ต่อไปนี้
8.1 Download แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาฯ ที่ www.cicm.tu.ac.th (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูล
เกี่ยวกับผู้สมัคร ให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)
8.2 ใบสมัครทีส่ มัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทีพ่ ิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ตไว้ ที่ www.cicm.tu.ac.th
8.3 ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admissions Test) ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
8.4 บัตรประจำตัวประชาชน
8.5 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้
8.6 วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมผลคะแนนตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัตขิ องผู้สมัครสอบ
8.7 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรอง
การเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
8.8 ผลการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกาย
(Health Check Report) ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
(ผู้สมัครในปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (Portfolio) กับวิทยาลัยฯ สามารถใช้ผลตรวจสุขภาพเดิมได้)
8.9 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร หรือ หลักฐานการโอนเงิน
8.10 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี)
9. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
9.1 ค่าสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษา จำนวน 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ชำระภายในวันที่กำหนด)
9.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยทำแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal
Styles Questionnaire) จำนวน 650 บาท
9.3 ค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบสั มภาษณ์ จำนวน 3,000 บาท (กรณีที่ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์
แล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าตรวจสอบเอกสารแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดก็ตาม)
10. การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ MMI (Multiple Mini Interview) : วันที่ 11 มิถุนายน 2564
จะประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
11. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้
11.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
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11.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย
หากภายหลังพบว่า มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ผู้ นั้นจะถู กถอนชื่ อออกจากทะเบี ยนนั กศึ กษาทันที ตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
11.4 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

