
ปฏิทินการรบัสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี  และหลักสูตร 5 ป ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560  

 
 
 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที ่

รับสมัครผ่านระบบ รบัสมัครออนไลน ์
ทางอินเตอร์เนต็ 

ตั้งแต่บดันี ้
ถึง วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 

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

ชําระเงินค่าสมัครเพ่ือเลือกสาขาวิชา 
ผ่านระบบ Teller Payment  

ตั้งแต่บดันี ้
ถึง วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
   ทุกสาขาทั่วประเทศ (ธนาคารคิดค่าบริการ) 

สมัครสอบ BMAT  
(สําหรบัการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ BMAT 
ให้เป็นไปตามใบสมัครสอบของ BMAT) 

วันท่ี  1-30  กันยายน 2559 และ 
วันท่ี 1-15 ตุลาคม  2559  

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

สอบ BMAT วันท่ี 2  พฤศจิกายน  2559 -   เฉพาะศูนย์ TH 670 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)์     
สามารถดูสถานท่ีสอบได้ท่ี                       
Website  http://www.cicm.tu.ac.th              
ในวันท่ี  14 ตุลาคม  2559 

*ยื่นผลสอบ BMAT (กรณีท่ีไม่ได้สอบ ณ ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่ได้เลือก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการยื่นคะแนนสอบ 
BMAT ให้จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น)  

ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 
ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 

-  งานบริการการศึกษา 
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

  อาคารปิยชาต ิชั้น 2 เลขที่ 95 หมู่ 8  
  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง  
  อ. คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12120 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิตรวจสุขภาพและ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

วันท่ี 20  ธันวาคม 2559 -  Website http://www.cicm.tu.ac.th 
-  Website http://www.eptumed.com 
-  Website http://www.med.tu.ac.th 
-  Website http://www.dentistry.tu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ วันท่ี  9-11  มกราคม  2560  
เริ่มพร้อมกัน 
เวลา 08.00  น. 

- ห้องเรียน 303 อาคารราชสุดา ชั้น 3  
   กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์ 
   ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จ.ปทุมธาน ี

ตรวจสุขภาพ วันท่ี  12-13  มกราคม 2560 
เริ่มพร้อมกัน 
เวลา 08.00  น. 

- ห้องเรียน 230 อาคารปิยชาติ  ชั้น 2  
   กลุ่มอาคารศูนย์สุขศาสตร์ 
   ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จ.ปทุมธาน ี



รายการ วัน เดือน ปี สถานที ่

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี  30  มกราคม  2560 - Website  http://www.cicm.tu.ac.th 
- Website http://www.eptumed.com 
-  Website http://www.med.tu.ac.th 
-  Website http://www.dentistry.tu.ac.th 

แจ้งความจํานงเข้าศึกษาและทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย ์และ
ชําระค่ามัดจํา 

วันท่ี  6-10  กุมภาพันธ์  2560   - โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ        
(ภาคภาษาอังกฤษ) อาคารบรรยาย 

   เรียนรวม 4 ชัน้ 3 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต          
จ.ปทุมธาน ี

การจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 

แจ้งให้ทราบในภายหลัง -  สํานักงานทะเบียนนักศึกษา  
   ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธาน ี

ปฐมนิเทศ  แจ้งให้ทราบในภายหลัง  - โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ       
(ภาคภาษาอังกฤษ) อาคารบรรยาย 

   เรียนรวม 4 ชัน้ 3 คณะวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี  ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
จ.ปทุมธาน ี

ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
และชําระค่าจดทะเบียนศึกษาฯ ภาค1/2560 

แจ้งให้ทราบในภายหลัง  - สํานักงานทะเบียนนักศึกษา  
   ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธาน ี

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 21  สิงหาคม  2560  - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธาน ี
 

 

หมายเหตุ 

2.  ผู้ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสมัภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กําหนดไว้ ถือว่าสละสทิธิ ์
3.  ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ จะแจ้งให้ทราบภายหลังใน ที่ Website: http://www.cicm.tu.ac.th, 
http://www.eptumed.com, http://www.med.tu.ac.th และที ่http://www.dentistry.tu.ac.th 
 
 

*1.  ย่ืนผลสอบ BMAT (กรณีที่ไม่ได้สอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ให้ผู้สมัครสอบส่งผลสอบฉบับ
จริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ โดยจัดส่งไปท่ี   งานบริการการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อาคารปิยชาติ ช้ัน 2 เลขที่ 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559  โดยดูจากวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก (แนะนําให้นําส่ง EMS หรือลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญหาย) 


