ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ประจาปีการศึกษา 2566
------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าตจวิ ท ยา (หลั กสู ต รนานาชาติ ) วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุ ฬาภรณ์
ประจาปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Dermatology (International Program)
1.1.1 แผนการศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าตจวิ ท ยา เป็ น หลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาในวั น -เวลา
ราชการปกติ ในระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีแผนการศึกษา 1 แบบ ได้แก่
แผน ก แบบ ก 2 : เป็นแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
1.1.2 วิชาเอกที่เปิดรับ
- วิชาเอกตจวิทยาคลินิก
- วิชาเอกตจวิทยาความงาม
1.1.3 จานวนนักศึกษาที่รับ
- วิชาเอกตจวิทยาคลินิก
แผน ก แบบ ก 2
จานวน 10 คน
- วิชาเอกตจวิทยาความงาม
แผน ก แบบ ก 2
จานวน 10 คน
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Dermatology (International Program)
1.2.1 แผนการศึกษา
หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าตจวิ ทยา (หลั กสู ต รนานาชาติ ) เป็ น หลั กสู ต รที่ ศึกษา
ในวัน – เวลาราชการปกติ ในระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีแผนการศึกษา
2 แบบ ได้แก่
1) แผน ก แบบ ก 1 (แบบ 1.1 และ 1.2)
เป็นแผนการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชา ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
2) แผน ก แบบ ก 2 (แบบ 2.1 และ 2.2)
เป็นแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา และทาวิทยานิพนธ์
1.2.2 จานวนรับเข้าศึกษา
จานวน 3 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Dermatology (International Program)
คุ ณ สมบั ติ ของผู้ เข้า ศึกษาต้ องเป็ น ไปตามข้อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย ทั้งในหรือ
ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
2.1.3 ในกรณีนักศึกษาไทยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
และผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนวันรับสมัคร
2.1.4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.1.5 ในกรณีนักศึกษาต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1.1 ข้อ 2.1.2 และ ข้อ 2.1.4
2.1.6 กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาตจวิ ท ยา
(หลักสูตรนานาชาติ) (แผนการศึกษาแบบ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะต้ องศึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ไม่ น้ อยกว่ า 12 หน่ ว ยกิต และศึกษารายวิ ชาอี กไม่ น้อยกว่า 30 หน่ ว ยกิต และต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ โดยเป็นไป
ตามเงื่อนไขเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยแพทย ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาในหลั กสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ระยะเวลาศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 2 ปี ข องวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Dermatology (International Program)
2.2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญาโท (แบบ 1.1 และ 2.1)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา หรือเทียบเท่าใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00
2.2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (แบบ 1.2 และ 2.2)
เป็ น ผู้ ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต จากมหาวิ ทยาลัย หรือ
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
2.2.3 ในกรณี ที่ เป็ น นั กศึกษาไทย และเป็ น แพทย์ จะต้ องได้ รับ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่รับรองโดยแพทยสภา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้วอย่างน้องหนึ่งปีก่อน
วันรับสมัคร
2.2.4 ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้น ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
TU-GET/ TOEFL/ IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา
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2.2.5 ในกรณี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
2.2.6 คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.2.7 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผนการศึกษา
แบบ ก2) สาขาวิ ช าตจวิ ท ยา (คลิ นิ ก ) วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(แบบ 2.2)
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือได้รับปริญญาเกียรตินิยมจาก
มหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2) กาลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผนการศึกษาแบบ ก2) สาขาวิชาตจวิทยา
(คลิ นิ ก) วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ล งทะเบี ย นมาแล้ ว ไม่ ต่ ากว่ า
24 หน่วยกิต
3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
หรือให้ข้อมูล อันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
3. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th หัวข้อ Admission
3.1 ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร (Application Form 2023) จากนั้นเข้าสู่ระบบการรับเข้าศึกษา
(Application for Admission) พร้อมกรอกข้อมูลการสมัคร
3.2 เมื่อกรอกข้อมูลสมัครในระบบการรับเข้าศึกษาแล้ว พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ชาระที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3.3 ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ ดังปรากฏตามข้อ 4
(สแกนหรือภาพถ่ายที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi) แนบเอกสารมาพร้อมกับการกรอกรายละเอียดการสมัคร
ออนไลน์
3.4 ให้นาหลักฐานที่ลงนามรับรองตัวจริง 1 ชุด (ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) ส่งทางไปรษณีย์
มายัง งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาตจวิทยา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 ภายในวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2566 หากล่าช้ากว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครสอบคืนได้
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4. หลักฐานและเอกสารการสมัคร
4.1 สาเนาบัตรประชาชน
4.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
4.3 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร
4.4 ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.5 ใบรับรองการใช้ทุน
4.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่น
สมัครเข้าศึกษา
4.7 ประวัติโดยย่อและผลงานจนถึงปัจจุบัน (Curriculum Vitae)
4.8 จดหมายรับรองอย่างน้อยสามฉบับ โดยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหัวหน้างานของนักศึกษาในปัจจุบัน
5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
5.1 เกณฑ์การคัดเลือก
5.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
5.1.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based
500
61
500
61
6.0
หมายเหตุ การสอบภาษาอั ง กฤษสามารถยกเว้ น ได้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
5.1.3 ในกรณีที่ผู้สมัครมี คะแนนสอบภาษาอัง กฤษไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนดในข้อ 5.1.2
จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based
400
32
400
32
4.5
และต้องสอบคะแนนภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5.1.2 ก่อนการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
อนึ่ง คะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ในข้อ 5.1.2 และข้อ 5.1.3 ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา หรือวันที่ยื่นเพื่อสาเร็จการศึกษา
5.1.4 ในกรณี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ จ ะใช้ เ กณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ยกเว้ น ไม่ ส อบภาษาอั ง กฤษ
หากเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
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5.2 การสอบ
- สอบอัตนัยวัดความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางตจวิทยา
- สอบสัมภาษณ์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และตรวจสอบได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
7. กาหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์: วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา-วิชาที่สอบ
วันที่สอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางตจวิทยา

สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามวันที่กาหนด
9. รายงานตัวเข้าศึกษา: วันที่ 7 มีนาคม 2566
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา รายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษา ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมชาระมัดจาค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 50,000 บาท
10. ปฐมนิเทศ: แจ้งให้ทราบภายหลัง
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ กษา เข้ า ร่ ว มโครงการปฐมนิ เทศ ณ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายละเอียดกาหนดการ
ต่ า ง ๆ ที่ นั กศึกษาใหม่ ต้ องทราบและปฏิบั ติ ให้ ท ราบภายหลั ง (รายละเอี ย ดการช าระค่า ลงทะเบี ยนนักศึกษา
ตามปรากฏในเอกสารแนบท้าย)
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ ที่ ผ่ า นการรั บ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
นายทะเบียนกาหนด ภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจาเป็นนายทะเบียนอาจ
อนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที 1 ของปีการศึกษาแรก
ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสาคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่ สามารถนาส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นามาส่งภายหลัง
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
12.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจาเป็นให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะของหลักสูตรที่จะ
ขอย้ายไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วยเมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรค
สองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
12.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 22 หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีต ามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ ว
ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ประจาปีการศึกษา 2566
กาหนดการ
รับสมัครออนไลน์
และชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน
(ความรู้ทั่วไปและวิชาความรู้พื้นฐานทางตจวิทยา)
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัวเข้าศึกษา

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
(เวลา 09.00น. เริ่มพร้อมกัน)
23 กุมภาพันธ์ 2566
(เวลา 13.00น. เริ่มพร้อมกัน)

27 กุมภาพันธ์ 2566

7 มีนาคม 2566

ปฐมนิเทศ

แจ้งให้ทราบภายหลัง

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และชาระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคการศึกษา

แจ้งให้ทราบภายหลัง

7

สถานที่
www.cicm.tu.ac.th
(0-2564-4444 ต่อ 4494)
งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาตจวิทยา)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
www.cicm.tu.ac.th
(0-2564-4444 ต่อ 4494)
งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาตจวิทยา)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาตจวิทยา)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2566
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณา
ตรวจกระดาษคาตอบ
1. ในการเข้าสอบทุกครั้งจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่
มีรูปถ่าย และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน เท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุไป
แสดงในวันสอบเพื่อรายงานตัวและตรวจสอบเสมอ โดยวางไว้มุมซ้ายมือบนโต๊ะที่นั่งสอบตลอดเวลาทาการสอบ เพื่อแสดง
ต่อกรรมการคุมสอบ ผู้ที่ไม่สามารถนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทาง
ราชการที่ มี รู ป ถ่ า ย และมี เ ลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก ระบุ ชั ด เจน และยั ง ไม่ ห มดอายุ ไ ปแสดงในวั น สอบ
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและจะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบครั้งนี้
2. ห้ามนากระดาษทุกชนิด วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมื อสื่อสารใด ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ เช่น เครื่อง
คิดเลข นาฬิกาที่ใช้คานวณได้และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดอนุญาตให้นาเฉพาะอุปกรณ์การเขียน
ต่อไปนี้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้คือ ปากกา ดินสอไม้บรรทัด และยางลบ
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากาหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาทีนับจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบ
4. ห้ า มเปิ ด หรื อ ท าข้ อ สอบก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าตโดยเด็ ด ขาดเมื่ อ กรรมการคุ ม สอบประกาศอนุ ญ าตจึ ง เปิ ด ข้ อ สอบได้ แ ละ
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคาอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบและต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา
อย่างเคร่งครัด
5. ในระหว่างการสอบ ถ้าผู้สอบต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบและจัดหา
6. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณใกล้สถานที่สอบ
7. ผู้ ที ่ท าการทุจ ริต ไม่ว ่า กรณีใ ดๆกรรมการคุม สอบหรือ คณะกรรมการด าเนิน การสอบคัด เลือ กจะบัน ทึก ไว้ที่
กระดาษคาตอบ โดยที่ผู้สอบรับทราบ หรือไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่มีการพิจารณาตรวจคาตอบข้อสอบวิชานั้น ๆ หรือ
อาจเว้นการพิจารณาคะแนนทุกวิชาก็ได้
8. กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ ก่อนหมดเวลา 5 นาที
9. ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเองเมื่อต้องการส่งกระดาษคาตอบให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ
10. ในการตอบ ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของข้อสอบแต่ละวิชา เช่น ให้เขียนเลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่
สอบ ตึก ห้อง วันที่สอบ เวลาสอบ ให้ชัดเจนด้วยหมึกให้ครบถ้วนก่อนที่จะลงมือในการตอบทุกครั้ง
11. ในกรณีที่กระดาษคาตอบมีมากกว่า 1 แผ่น ห้ามฉีกออกจากชุดที่เย็บไว้ และตอบลงในกระดาษคาตอบของแต่ละข้อแต่ละ
หมวด (ดูคาสั่งของข้อสอบแต่ละวิชา) และให้ใช้ปากกา สีน้าเงินหรือสีดาเท่านั้น
12. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่ง กายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงห้ามใส่ เสื้ อไม่มี แ ขน
ไม่สวมรองเท้าแตะ และสุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ
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การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชาระแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาไทย
ภาคละ 150,000 บาท
แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภาคละ 170,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาไทย
ภาคละ 90,000 บาท
แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภาคละ 110,000 บาท
(นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าศึกษา ณ วันที่รายงานตัว คนละ 50,000 บาท โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาแรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่จัดเก็บตามประกาศฯ)
ทั้งนี้ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศและค่าบารุง
มหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาตจวิทยา)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0-2564-4444 ต่อ 4494
E-mail: techno.cicm@gmail.com
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Thammasat University Announcement
Title: The Admission Application for Chulabhorn International College of Medicine
Master of Science and Doctor of Philosophy Programs in Dermatology (International Program)
Graduate Studies, Thammasat University, Academic Year 2023
Thammasat University has opened the admission for the Master of Science Program and Doctor of
Philosophy Program in Dermatology (International Program), Chulabhorn International College of Medicine
(CICM), Academic Year 2023, Details are as follows.
1. Available Programs for Admission
1.1 Master of Science Program in Dermatology (International Program)
1.1.1 Study Plan
Master of Science Program in Dermatology is a bilateral program and all classes are
conducted in English. Throughout the study, the classes are taught in working hours and the program has
one study plan.
Plan A (2): Course work with thesis
1.1.2 Fields of Study
Clinical Dermatology
Cosmetic Dermatology
1.1.3 Number of Acceptance
Clinical Dermatology Plan A(2):
10 Students
Cosmetic Dermatology Plan A(2):
10 Students
1.2 Doctor of Philosophy Program in Dermatology (International Program)
1.2.1 Study Plan
Doctor of Philosophy Program in Dermatology is a bilateral program and all classes are
conducted in English. Throughout the study, the classes are taught in working hours and the program has
two study plans.
1) Plan A(1)/(Plan 1.1 and 1.2)
No course work with thesis only
2) Plan A(2)/(Plan 2.1 and 2.2)
Course work with thesis
1.2.2 Number of Acceptance
3 Students

2. Applicants’ Qualifications
2.1 Master of Science Program in Dermatology (International Program)
The qualifications of applicants must be in accordance with rules and regulations of Thammasat
University for Graduate Studies, 2562 B.E. (Items 22-23) as follows.
2.1.1 Applicant must hold a Doctor of Medicine degree from either domestic or
abroad university which is approved by the University Council.
2.1.2 A cumulative grade point must not be lower than 2.75.
2.1.3 Thai applicant must have a medical license (2 years of experience) and have
successfully practiced as an intern at least 1 year prior to the application date.
2.1.4 General qualifications must be approved by the program’s committee.
2.1.5 Foreign applicants’ qualifications must be accordant with criteria no 2.1.1, 2.1.2,
and 2.1.4
2.1.6 The student in the Doctor of Philosophy program in Dermatology (International
Program) (Plan 2), Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University is required to have
a minimum of 12 credits of Thesis, the other courses at least 30 credits, and spend the duration of study
at least 4 regular semesters, and no more than 10 regular semesters. Following the graduation criteria of
the Master of Science Program in Dermatology (International Program), Chulabhorn International College
of Medicine, Thammasat University, the duration of study in Chulabhorn International College of Medicine,
Thammasat University is at least 2 years.
2.2 Doctor of Philosophy Program in Dermatology (International Program)
2.2.1 For graduates holding Master’s degree (1.1 and 2.1)
Applicant must hold a Master of Science in Dermatology or equivalent to science
related field or in the fields that are approved by the University Council with GPA no less than 3.00.
2.2.2 For graduates holding Bachelor’s degree (1.2 and 2.2)
Applicant must hold a Doctor of Medicine degree from the university or institutions
that are approved by the University Council with GPA no less than 3.50.
2.2.3 Thai applicant must have a medical license for at least 1 year and have
successfully practiced as an intern for at least 1 year prior to the application date.
2.2.4 Applicants from prior criteria must have one of English proficiency scores (TUGET/ TOEFL/ IELTS) in accordance to the university’s announcement for international program admission.
The English proficiency scores must not exceed 2 years counting from the date of the English test and
the admission date.
2.2.5 Foreign students must pass the aforementioned qualification and the scholarship
committee.
2.2.6 Other qualifications must be in accordance to Thammasat University’s regulation
regarding graduate studies, 2561 B.E.
2

2.2.7 For applicants who are currently studying in the Master of Science (Plan A(2)) in
Clinical Dermatology at Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University (Plan 2.2);
1) Must hold the Doctor of Medicine degree from the university or institutions
approved by the University Council with GPA score of at least 3.50.
2) Currently studying in the Master of Science (Plan A(2)) in Clinical Dermatology
at Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University, and have registered at least 24
credits.
3) Received approval from the program’s committee or program’s lecturers.

If the candidate is proved to be disqualified of any qualification above, they will be deprived of
an education in the Master of Science and Doctor of Philosophy Programs in Dermatology
(International Program) regardless whether they can pass the admission examination.
3. Application Information
Application is available from now until 6 February 2023.
Online Application
3.1 Applicants can apply through www.cicm.tu.ac.th, menu “Admissions”
3.1.1 Complete the application form and proceed to the application system
“Application for Admission”. Fill out all required information.
3.1.2 Pay 1,000 THB to the following account.
Account Name: Graduate Program-CICM TU
Bank Name: Siam Commercial Bank
Type of Account: Current Account
Account Number: 468-034738-9
Branch: Thammasat University Hospital, Thammasat University (Rangsit Campus)
3.1.3 Submit a complete online Application Form and supporting documents as shown
in No. 4 (scan or photograph file must have a resolution at least 300 dpi). Present all documents
together with online application input.
3. 1 . 4 Send 1 set of original documents (with applicant’s signature confirming certified
true copy) via postal service to Graduate Studies (Dermatology Department), Chulabhorn
International College of Medicine, Thammasat University, Rangsit Campus, 99 Moo 18, Paholyothin
Road, Klongnung, Klongluang, Pathumthani, 12 1 2 0 , before 7 February 2023. If all documents
are submitted after the deadline, it will be assumed that the applicants disclaim and the
application fee cannot be refunded.
4. Supporting Documents
4.1 Copy of ID Card or Passport
4.2 Copy of Degree Certificates
4.3 Official Transcript
3

4.4 License to Practice Medicine
4.5 Internship Certificate
4.6 English proficiency score report (TOEFL, TU-GET or IELTS) taken within 2 years prior to the
application date
4.7 Updated Curriculum Vitae
4.8 Three recommendation letters, one from current supervisor of the applicant
5. Application Procedures
5.1 Selection Methods
5.1.1 Written and interview examinations
5.1.2 Applicants to study in the program must present one of these English test results
as specified by the International Programs Admissions Regulations of the University.
TOEFL
TOEFL
TU-GET
TU-GET
IELTS
Paper-based Internet-based Paper-based Computer-based
500
61
500
61
6.0
Remark: Native English speaking applicants or those who graduated from English-speaking countries are
exempted to present English test result.
5 . 1 . 3 Applicants whose English proficiency does not meet the criteria set above can be
conditionally accepted to study with the following English score results.
TOEFL
Paper-based
400

TOEFL
Internet-based
32

TU-GET
Paper-based
400

TU-GET
Computer-based
32

IELTS
4.5

However, English test proficiency must meet the criteria in Item 5 . 1 . 2 before Thesis
defense Date.
English test results as stated in items 5.1.2 and 5.1.3 must be valid within 2 years prior to
the application date or the date of graduation confirmation request.
5 . 1 . 4 Foreign applicants are to comply with above regulations unless they are native
English speakers.
5.2 Examination
1) Written examination testing general knowledge on basic dermatology
2) Interview Examination
All decisions of the Admissions Committee are final.
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6. Announcement of Eligible Candidates for Examination: 14 February 2023.
A list of eligible candidates will be posted at www.cicm.tu.ac.th
7. Examination Schedule: 23 February 2023.
Time
Date
23 February 2023.

09.00-12.00 hr.
Written exam on basic
knowledge of dermatology

13.00-16.00 hr.
Interview examination

Location
Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18, Paholyothin Road, Klongnung, Klongluang, Pathumthani, 12120
(Examination room will be announced later)
Applicants must present the following documents on the examination date.
1. National Identification Card or passport with photograph and clearly readable 13-digit
identification number, and the identification card must be valid and unexpired.
2. Any other required documents or materials (if any)

Advisory

●An applicant who enters the examination room on the date of the exam bearing neither a National
Identification Card nor Passport with photograph and 13-digit identification number (clearly readable
only, valid and unexpired) will not, under any circumstances, be permitted by the university to sit
for the examination, and will be judged to be ineligible for the current Program.
●Applicants sitting for the examination must strictly comply with the clauses in the addendum to
this notification defining how the examination is to be taken.
●Anyone who, under any circumstances, cheats at an entrance exam of Thammasat University,
either as an individual or in consort with others, will forfeit eligibility to study in Thammasat
University.
8. Announcement of Successful Candidates: 27 February 2023.
List of successful candidates will be announced at www.cicm.tu.ac.th
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9. Self-Presence day: 7 March 2023.
All successful candidates must report their intention to study in the program and pay
deposit fee of 50,000 Baht at Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University
(Rangsit Campus).
10. Orientation: to be announced
All successful candidates must attend the orientation event at Chulabhorn International
College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Campus)
11. Student Registration
Registration of new students and payment will take place at Chulabhorn International
College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Campus). Further information including various
student activities and regulations will be announced later (detail of payment is attached).
12. Conditions for Newly Registered Students
1. All successful candidates must register as new students in accordance with the
registrar’s regulations within 14 days counted from the first date of new semester. Those who
cannot do this process must be given permission by the registrar and must complete the process
before the end of the first semester.
Successful candidates with the degree from overseas countries must present the
degree qualification documentation on the date of new student registration. Those who cannot
present this evidence, they are allowed to submit before the end of the first semester.
2. Registered students cannot change their academic programs unless proven that
they have necessarily applicable reasons proposed to the college authorized persons.
In addition, the program change can be considered once the request is approved
by the program’s committee, and the study duration are prone to be counted since the student
enrolled in the first semester or from the date of being registered student in the former program.
3 . Registered students who are found disqualified or who have been using any
untrue documents on the process of registration, the registrar has the rights to deny the registration
of those students with an approval from the rector. If disqualification is found after graduation, given
degree can be forfeited under rector’s request to the university council.
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Admission Schedule, Chulabhorn International College of Medicine
Master of Science and Doctor of Philosophy Programs in Dermatology (International Program)
Graduate Studies, Thammasat University, Academic Year 2023
Detail
Date
Location
Online application and application fee payment

Now until 6 February 2023.

www.cicm.tu.ac.th
(0-2564-4444 Ext. 4494)
Graduate Studies (Dermatology)
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
www.cicm.tu.ac.th
(0-2564-4444 Ext. 4494)
Graduate Studies (Dermatology)
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)

Announcement of eligible candidates

14 February 2023.

Written examination
Basic knowledge on Dermatology

23 February 2023.
(start at 09.00 hr.)

Interview examination

23 February 2023.
(start at 13.00 hr.)

Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)

Announcement of Successful Candidates

27 February 2023.

www.cicm.tu.ac.th
(0-2564-4444 Ext. 4494)
Graduate Studies (Dermatology)
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
Graduate Studies
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
Graduate Studies
Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
Chulabhorn International College of

Self-Presence Date

7 March 2023

Orientation

To be announced

New student registration and enrollment fee
payment

To be announced

Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)

Opening of new semester

To be announced

Chulabhorn International College of
Medicine, Thammasat University (Rangsit
Campus)
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Annex

Examination Regulations
Examinee sitting for the examination must strictly comply with the clauses in the addendum to this
notification, although they will be disqualified and admission committee will not consider the answer
sheet.
1. Examinees must present the official National Identification card or Passport with photograph and
clearly readable 13-digit identification number only; the identification card or Passport must be valid
and unexpired.
2. Do not bring any paper, electronic devices such as calculator, smart watch or any stationary with
calculation formula into the examination room. Only pencil, pen, eraser and plain ruler are allowed.
3. Examinees are not allowed to enter the examination room after the examination started 15 minutes.
4. Examinees must not open the exam question paper until told to do so by the invigilator.
5. Any request during the exam please raise your hand to the invigilator.
6. Please keep quiet when being in the exam room and nearby place.
7. If there is any corruption or cheat, the admission committee will notify on the answer paper and
exam score will not be considered.
8. The invigilator will notify before the examination finishes 5 minutes.
9. Please raise your hand when you consider submitting the answer paper. You are not allowed to
submit the answer sheet by yourself.
10. Examinees must follow the instruction of each subject such as writing a seat number, name and
surname, subject, exam location, by pen.
11. Do not separate answer paper (please see the instruction) and write your answer by blue pen or
black pen only.
12. Examinees must wear appropriate clothing, such as student uniform or formal dress. Remember
sleeveless cloth, sandal or jeans are not allowed.
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Education Fees
1. Master of Science Program in Dermatology (International Program)
Thai students
150,000 Baht/semester
Foreign students
170,000 Baht/semester
(Student must pay the education deposit fee on self-presence date total of 50,000 Baht.
The deposit fee on self-presence day will be deducted from the tuition fee of first semester).
This fee does not include a Delay Registration Fee, Students Status Maintaining fee, English
Proficiency Test or University Development Fee for foreign student.
2. Doctor of Philosophy Program in Dermatology (International Program)
Thai students
90,000 Baht/semester
Foreign students
110,000 Baht/semester
(Student must pay the education deposit fee on self-presence date total of 50,000 Baht.
The deposit fee on self-presence day will be deducted from the tuition fee of first semester).
This fee does not include a Delay Registration Fee, Students Status Maintaining fee, English
Proficiency Test or University Development Fee for foreign student.
Further information please contact
Graduate Studies (Dermatology Department)
Chulabhorn International College of Medicine
Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klongnung, Klongluang, Pathumthani, 12120
Phone: 02-5644440-9 Ext. 4494
Email: techno.cicm@gmail.com
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