
  

 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)  

จัดการเรียนการสอน 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  
การรับรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ 

รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต 
เท่านั้น 

วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562  

 เปิดระบบรบัสมัคร เวลา 09.00 น. 

 ปิดระบบรับสมัคร  เวลา 24.00 น. 

-  www.cicm.tu.ac.th 

*ยื่นผลสอบ BMAT  วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562  Scan ส่ง email :  
cicm.tu.admission@gmail.com  

 

ช าระเงินคา่สมัคร 
ผ่านระบบ Teller Payment หรือ 
ช าระเงินออนไลน ์
 

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562  -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
   ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  
 

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี 
GRADUATE PROGRAM - CICM TU เลขที่บัญชี 
468-0-34738-9  

(ตามเวลาท าการของธนาคาร) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพและ 
สอบสัมภาษณ ์

วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 -  www.cicm.tu.ac.th 
 

สอบสัมภาษณ์ และทดสอบบุคลกิภาพที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ (CPSQ) 

วันที ่3 - 4  มิถุนายน  2562 
เร่ิมพร้อมกัน 
เวลา 08.00  น. 
 

ประกาศภายหลัง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก แจ้งให้ทราบในภายหลงั  -  www.cicm.tu.ac.th 
   

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


 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing House) ของ ทปอ. 

วันที ่ 17 - 18  มิถุนายน  2562 - www.cupt.net 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ผู้ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที ่ 20 มิถุนายน  2562 -  www.cicm.tu.ac.th 
 

แจ้งความจ านงเข้าศึกษาและท าสัญญาการเปน็
นักศึกษาแพทย์ และช าระค่ามัดจ า 

วันที ่ 25 มิถุนายน  2562    ประกาศภายหลัง 

ประกาศปฏิทนิกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
- การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ  
- การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
- การช าระค่าจดทะเบยีนการศึกษา  

แจ้งให้ทราบในภายหลงั  -  www.reg.tu.ac.th 
 

ปฐมนิเทศ  แจ้งให้ทราบในภายหลงั  -  โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ   
    (ภาคภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
     ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธาน ี

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที ่…… สิงหาคม  2562 
 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  
   จ.ปทุมธาน ี

 
หมายเหตุ 
1.  *รับผลคะแนนสอบ BMAT เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนกันยายน 2561 หรือ เดือนตุลาคม 2561 เท่านั้น 
2.  ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวนั เวลาและสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Application Schedule for  
Doctor of Medicine (English Program) and Doctor of Dental Surgery (Bilingual Program) 

6 Years Program at Thammasat University, Academic Year 2019 
TCAS5 Direct Admission  

Schedule Day Month Year Location 

Admission through online application 
only 

May  24 - 30, 2019 
- System opens at 09.00 hr. 
- System closes at 24.00 hr. 

-  www.cicm.tu.ac.th 

*Confirm BMAT results May  24 - 30, 2019 
 

Scan and send Email: 
cicm.tu.admission@gmail.com 

Pay the application fee through Teller 
Payment or online money transfer 

May  24 - 30, 2019 
 

- Siam Commercial Bank Public 
Company (Limited), all branches 
nationwide OR 
- Transfer money to Siam 
Commercial Bank, account name 
GRADUATE PROGRAM – CICM TU, 
account number 468-0-34738-9  
(within bank’s operating hours) 

Announcement for eligible candidate for 
Health Check and Interview  

May  31, 2019 www.cicm.tu.ac.th 
www.dentistry.tu.ac.th 

Interview and CPSQ June  3-4, 2019 
Start together 
Time 08.00 hr. 

To be announced later 

Announcement for eligible candidates Announced later - www.cicm.tu.ac.th 
- www.dentistry.tu.ac.th 

Register for the right to study through 
Clearing House system of Council of 
University Presidents of Thailand 

June  17-18, 2019 - www.cupt.net 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.dentistry.tu.ac.th/
http://www.cupt.net/


 

 
Notice 
1. BMAT results must be from either from November 2017, September 2018 or October 2018 
only.  
2. Candidates who did not attend the interview according to the stated date and location will 
be considered that they waived the admission.  
 

Announcement for eligible candidates 
for study (those who register their right 
to study) 

June  20, 2019 - www.cicm.tu.ac.th 
- www.dentistry.tu.ac.th 

State the intention to study, sign 
contract to study as Doctor of Medicine 
students, and pay the deposit 

June  25, 2019 To be announced later 

Announcement the new student activity 
schedule 
- English knowledge and performance 
test 
- Register new students 
- Pay for registration fee 

To be announced later - www.reg.tu.ac.th 

Orientation Day To be announced - Doctor of Dental Surgery Project 
(Bilingual Program), Thammasat 
University, Rangsit Center, Pathum 
Thani 

Open of Academic Year 2019 August ………., 2019 
(To be announced) 

- Thammasat University,  
Rangsit center, Pathum Thani 

http://www.cicm.tu.ac.th/
http://www.dentistry.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/

