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สรุปข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

การรับรอบท่ี 1 (Portfolio) ผ่านระบบ Online    
ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                           

------------------------------- 
วัน/เดือน/ปี ข้อปฏิบัติ 

ตั้งแต่บัดนี้ -ตรวจรายชื่อ วัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online  
-เตรียมระบบการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้สอบ ปฏิบัติตามตามเอกสาร เรื่อง หลักการ
ปฏิบัติส าหรับการสอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์ 
    เน้นย้ า ให้จัดหาสถานที่ ท่ีจะสอบผ่านระบบ Online ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดการสอบ บรรยากาศเงียบสงบ ควรอยู่ตามล าพัง การแต่งกายด้วยชุด
นักเรียนหรือชุดสุภาพ 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 
มกราคม 2564  

ช าระค่าธรรมเนียม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,650 บาท  โดยช าระเงินผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

    1)  SCB EASY Application 
    2)  SCB EASY Net 

3)  ตู้ ATM / CDM  
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU    
เลขที่บัญชี 468-0-34738-9 โดยกรอกเลขท่ีสมัคร ในช่อง รหัสลูกค้า/Ref.1  
และกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ในช่อง หมายเลขอ้างอิง/Ref.2  
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  3  มกราคม  2564  
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID :  1234cicm  หรือ  QR Code  

 
(ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการช าระเงิน กรุณาติดต่อ เบอร์ 02-564-4440-9  
ต่อ 4545 หรือ 4546) 
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วัน/เดือน/ปี ข้อปฏิบัติ 
ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันที่ 3 มกราคม 264 

*พิมพ์แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจร่างกาย โดยน าแบบฟอร์มไปขอรับ
การตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน แพทย์
ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและลงนามเป็นหลักฐาน พร้อม
ประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจ  
 

ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 

น าส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
1. Download แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ ที่ www.cicm.tu.ac.th (ติด

รูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย 
หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)   

2. ใบสมัครทีส่มัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติทาง
อินเตอร์เน็ตไว้ที่ www.cicm.tu.ac.th   

3. หลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ ์และทดสอบ
บุคลิกภาพ  

4. บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับ 
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1 ฉบับ 
6. วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมผลคะแนนตามท่ีระบุไว้ใน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 

7. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและ
ต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้              
จ านวน 1 ฉบับ 

8. ใบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์* 
9. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี) 
ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเรียงเอกสารตามล าดับข้างต้น 
และจัดท าเป็นไฟล์ Pdf. รวมกันทั้งหมดเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น  

ระบุชื่อเรื่อง         ส่งเอกสารประกอบการสอบ 
ตั้งชื่อไฟล์           ชื่อ_สกุล (ภาษาอังกฤษ)  
ส่งไปยัง E-mail    :  cicm.document@gmail.com   

     หมายเหตุ  เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องรับรองตัวเองว่ามี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาฯ และถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

http://www.cicm.tu.ac.th/
mailto:cicm.document@gmail.com
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วัน/เดือน/ปี ข้อปฏิบัติ 
วันที่ 4 มกราคม 2564 ปฏิบัติตามเอกสาร เรื่อง ก าหนดการชี้แจงของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ 

เอกสาร เรื่อง หลักการปฏิบัติส าหรับการสอบข้อเขียน  
วันที่ 5-7 มกราคม 2564 ปฏิบัติตามเอกสาร เรื่อง หลักการปฏิบัติส าหรับการสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

    ทดสอบบุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge 
Personal Styles Questionnaire) เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปยัง E-mail 
ของท่านในวันที่  7 มกราคม 2564 (ช่วงบ่าย) ต่อไป  

 
 หมายเหต ุ  

1. ส าหรับผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ให้จัดหาสถานที่ที่จะสอบผ่านระบบ Online ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ตลอดการสอบ                   

หากอินเตอร์เน็ตหลุด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ 

3. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ตามท่ี ทปอ.ก าหนด ไดต้ั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 

2564 ที่ student.mytcas.com 

 

 


