
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจำปการศึกษา 2565  

รอบ Inter Portfolio 1 

……………………………………….. 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ

สอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจำปการศึกษา 2565 รอบ Inter Portfolio 1 น้ัน 

 บัดนี ้ การพิจารณาคุณสมบัติของผู สมัครไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  พรอมรายละเอียดใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทราบและปฏิบัติตามแนบทายประกาศนี ้ 

ทั้งนี้ ผูที่ไมไดสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือวาขาดสอบ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.พิภพ  อุดร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

6
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจำปการศึกษา 2565  
รอบ Inter Portfolio 1 

………………………………………………………………….. 

              จำนวน   32  คน ประกาศเรียงตามเลขทีส่มัคร 

              รอบเชา ลำดับที่ 1-12 เริ่มเวลา 09.00 น. 

    ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล ชวงเวลา  
(หองละ 10 นาที) 

1 นางสาว จามิญชญา บัวชูสิริรังส ี 09.00 – 09.10 น. 

2 นางสาว ภคภรณ พงษประเสริฐ 09.15 – 09.25 น. 

3 นางสาว พีรยา ชุณหะนันทน 09.30 – 09.40 น. 

4 นาย โชติพัฒน พรมเสน 09.45 – 09.55 น. 

5 นางสาว เดลีนา ฟาทฮี 10.00 – 10.10 น. 

6 นางสาว ชยานันท แซจิว 10.15 – 10.25 น. 

7 นางสาว อริสรา คุณานนทวิทยา 10.30 – 10.40 น. 

8 นางสาว ณัฐปภัสร จันทรขจร 10.45 – 10.55 น. 

9 นางสาว เอฟลิน นารูลา 11.00 – 11.10 น. 

10 นางสาว สไบแพร โตเข็ม 11.15 –  11.25 น. 

11 นางสาว ธรัญญาภัทร สงาเเสง 11.30 – 11.40 น. 

12 นางสาว ปณิชา ภูธนโชคทวี 11.45 – 11.55 น. 

รอบบาย ลำดับที่ 13-32 เริ่มเวลา 13.00 น. 

13 นางสาว ฟาใส วงษไพร 13.00 – 13.10 น. 

14 นางสาว นลิน ชายเพ็ชร 13.15 – 13.25 น. 

15 นาย ณัฐพงษ โตเหล็ก 13.30 – 13.40 น. 

16 นางสาว นาเดีย แสงทองคำ 13.45 – 13.55 น. 

17 นางสาว มุกชมพ ู โออภิรัตน 14.00 – 14.10 น. 

18 นางสาว ณัชชา แกวทองด ี 14.15 – 14.25 น. 

19 นางสาว พิมพนารา มัชฌิมานันท 14.30 – 14.40 น. 

20 นางสาว มนัชญา จีนดวง 14.45 – 14.55 น. 

 of
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    ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล 
ชวงเวลา  

 (หองละ 10 นาที) 

21 นางสาว ภาณิชา อึ้งอราม 15.00 – 15.10 น. 

22 นางสาว ปรดา คูเจริญ 15.15 – 15.25 น. 

23 นางสาว เวียนนา กระจาง 15.30 – 15.40 น. 

24 นางสาว เกศราพัชร หุตายน 15.45 – 15.55 น. 

25 นางสาว ดลพร พญานรสมิค 16.00 – 16.10 น. 

26 นางสาว พิมพศิร ิ ยุคนธจิตต 16.15 – 16.25 น. 

27 นางสาว ลภดา สถาปตยพัฒนา 16.30 – 16.40 น. 

28 นางสาว ปาณิสรา จินตนามณีรัตน 16.45 – 16.55 น. 

29 นางสาว ศศิปรียากร หิรินทรานุกูล 17.00 – 17.10 น. 

30 นางสาว องศ ดอกรักกลาง 17.15 – 17.25 น. 

31 นาย ชินกฤต รัฐโอบอุม 17.30 – 17.40 น. 

32 นางสาว อิสริยาพร ทองรุจิโรจน 17.45 – 17.55 น. 
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รายละเอียดสำหรับสอบสัมภาษณเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ประจำปการศึกษา 2565 

รอบ Inter Portfolio 1 ผานระบบ Online 

วันที่ 15 ธนัวาคม เวลา 09.00 - 18.00 น. 

………………………………………………………………….. 

 

กำหนดใหผูมสีิทธิส์อบสัมภาษณปฏิบัติ ดงันี ้

1. ขั้นตอนการเตรียมตัวกอนการสอบสัมภาษณออนไลน (Microsoft Teams) 

1.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่จะสามารถเขาระบบสอบออนไลน ผาน Microsoft 

Teams โดยตองรองรับระบบกลองแสดงภาพผูเขาสอบและเสียงไดอยางชัดเจน จำนวน 1 เครื่อง 

1.2  ติดตั ้งและลงทะเบียนเขาร วม Microsoft Teams ตาม e-mail ที ่ไดแจงไวตอนสมัคร                

รายละเอียดตามคูมือที่ www.cicm.tu.ac.th 

1.3  อินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง 

1.4  จัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการสอบ ประกอบดวย ความเงียบ และอยูตามลำพัง 

1.5  การแตงกายสุภาพ 

1.6  ผูเขาสอบจะตองเขาหองสอบตามวันและเวลาที่กำหนด 

1.7  หากพบวาการจัดเตรียมไมเปนไปตามกำหนด กรรมการสอบถือวาเปนความรับผิดชอบของ         

ผูเขาสอบที่จะตองจัดเตรียมใหพรอม 

1.8 ผูเขาสอบ Add Line ตาม QR Code น้ี  

 

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการดำเนนิการสอบออนไลน (Microsoft Teams) 

2.1  ผูเขาสอบจะไดรับ e-mail การเชิญเขากลุม Microsoft Teams  

2.2  เมื่อใกลถึงเวลาสอบที่กำหนด ใหผูเขาสอบออนไลน Microsoft Teams กอนเวลาเขาสอบ 15 นาที 

และระหวางนั้นจะมีเจาหนาที่ Call ไปกอนเพื่อเปนการเตรยีมความพรอม 

2.3  ใชเวลาในการสอบ 10 นาท ี

2.4  เมื่อหมดเวลาจะมีเจาหนาที่แจงวาออกจากหองสอบได 
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3. ใหผูมีสิทธิ์เขาสอบ Scan หลักฐานและเอกสารประกอบการสมคัรสงไปที ่
 E-mail:  cicm.document6@gmail.com ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

  1) แบบฟอรมการรายงานตัวฯ (ติดรูปถายและกรอกขอมูลเกี ่ยวกับผู สมัครใหครบถวน  
ดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)  โดย Download แบบฟอรม ไดที่ www.cicm.tu.ac.th => 
Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร  

  2) ใบสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนที่พิมพประวัติทางอินเตอรเน็ต ไดที่ www.cicm.tu.ac.th 
  3) หลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ  (ใหผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณโอนเงิน
คาธรรมเนียมการสอบ จำนวน 1,500 บาท ไปยังธนาคารทหารไทย ชื ่อบัญชี วิทยาลัย
แพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ เลขที่บัญชี 050-2-55466-0 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 และสงหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID : 1234cicm พรอมระบุชื่อ-สกุล 
หลักสูตรที่สมัคร ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยเรื่องการชำระเงิน กรุณาติตอ เบอร 02-564-4440-9 ตอ 
4547) 

  4) ใบรายงานการตรวจรางกายและเอกซเรยของผู ม ีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ  โดย Download 
แบบฟอรม ไดที ่www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือก
หลักส ูตรที ่สม ัคร โดยใหนำใบรายงานฉบับนี ้  ไปขอร ับการตรวจร างกายและเอกซเรย  
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใหแพทยผ ู ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม  
เปนหลักฐาน พรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทยผูตรวจโรค  

  5) บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบบั 
    6) ใบแสดงผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ  

7) วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั ้งในและ
ตางประเทศ พรอมผลคะแนนตามที่ระบุไวในคุณสมบัติของผูสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ  
8) ผู สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและตางประเทศ จะตองแสดง
ใบรับรองการเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 นี้ 
จำนวน 1 ฉบับ  
9) ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไมตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ (ถามี) 
ผูสมัครลงนามรับรองสำเนาถูกตอง โดยเรียงเอกสารตามลำดับขางตน และจัดทำเปนไฟล Pdf. 
รวมกันทั้งหมด 1 ไฟลเทานั้น 
ระบุชื่อเรื่อง  สงเอกสารประกอบการสอบหลักสูตร..........รอบที่........ 
ตั้งชื่อไฟล ชื่อ_สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
สงไปยัง E-mail: cicm.document6@gmail.com ภายในวนัที่ 14 ธันวาคม 2564 
 
     หมายเหตุ เอกสารทุกอยางผู สมัครตองรับรองตัวเองวามีคุณสมบัติตามที ่กำหนดไว  
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรวจพบวาไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด จะถือวาขาดคุณสมบัติและ
ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ และถือวาเปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัครเพิ่มเติมไดที ่
ศูนยทดสอบนานาชาต ิวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาตจิุฬาภรณ 

 อาคารปยชาต ิชั้น 2  
     โทรศัพท: 02-564-4440 ตอ 7595 หรือ 7606 

มือถือ 094-3259199 หรือ 094-5531535 
Line ID: cicmthammasat  Website: cicm.tu.ac.th 

 




