
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 2 

 ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจ า
ปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program-admission 2 ก าหนดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นั้น 

 บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือก ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            
พร้อมรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบและปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าขาดสอบ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายละเอียดส าหรับสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบ Inter Program-admission 2 ผ่านระบบ Online 

วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 14.00-17.00 น. 

ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (Microsoft Teams)

1.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จะสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์ ผ่าน Microsoft
Teams โดยต้องรองรับระบบกล้องแสดงภาพผู้เข้าสอบและเสียงได้อย่างชัดเจน จ านวน 1 เครื่อง
1.2  ติดตั้ งและลงทะเบียนเข้ าร่ วม Microsoft Teams ตาม e-mail ที่ ได้แจ้ ง ไว้ตอนสมัคร                
รายละเอียดตามคู่มือที่ www.cicm.tu.ac.th
1.3  อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง
1.4  จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสอบ ประกอบด้วย ความเงียบ และอยู่ตามล าพัง
1.5  การแต่งกายสุภาพ
1.6  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด
1.7  หากพบว่าการจัดเตรียมไม่เป็นไปตามก าหนด กรรมการสอบถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้า
สอบที่จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
1.8 ผู้เข้าสอบ Add Line ตาม QR Code นี้

2. ขั้นตอนการด าเนินการสอบออนไลน์ (Microsoft Teams)
2.1 ผู้เข้าสอบจะได้รับ e-mail การเชิญเข้ากลุ่ม Microsoft Teams
2.2  เมื่อใกล้ถึงเวลาสอบที่ก าหนด ให้ผู้เข้าสอบออนไลน์ Microsoft Teams ก่อนเวลาเข้าสอบ 15 
นาที และระหว่างนั้นจะมเีจ้าหน้าที่ Call ไปก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
2.3  ใช้เวลาในการสอบ 15 นาที
2.4  เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าออกจากห้องสอบได้
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  จ านวน   4  คน ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร 

    ล าดับ 
ค า

น าหน้า 
ชื่อ สกุล 

ช่วงเวลา (สอบ
ห้องละ15 นาที) 

เบอร์โทร E-mail ของผู้เข้าสอบ 

1 นางสาว กุลทิวา วงษ์บุญหนัก 14.00 – 14.15 น. 0957138897 Kultivaw@hotmail.com 

2 นางสาว นภัส ปานรศทิพ 14.20 – 14.35 น. 0894154295 ppat.gmw@gmail.com 

3 นางสาว อภิสรา นวลละออง 14.40 – 14.55 น. 0847449906 apisaranunallong@gmail.com 

4 นาย รัฐวินท์ พงษ์ปรีชา 15.00 – 15.15 น. 0875095225 junior_ratcha@hotmail.com 

3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Scan หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่ E-mail :
cicm.document6@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ดังนี้
1) แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ)  โดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission =>
Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่สมัคร
2) ใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ได้ที ่www.cicm.tu.ac.th
3) หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์  (ให้ผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน 1,500 บาท ไปยังธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี 050-2-55466-0 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID : 1234cicm พร้อมระบุชื่อ-สกุล 
หลักสูตรที่สมัคร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการช าระเงิน กรุณาติต่อ เบอร์ 02-564-4440-9 ต่อ 
4545 หรือ 4546) 
4) ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย Download แบบฟอร์ม
ได้ที่ www.cicm.tu.ac.th => Admission => Undergraduate Programs => เลือกหลักสูตรที่
สมัคร โดยให้น าใบรายงานฉบับนี้ ไปขอรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน โดยให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนาม เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา
โรงพยาบาลตรงลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจโรค  
5) บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ
6) ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ
7) วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมผลคะแนนตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
8) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ จะต้องแสดงใบรับรอง
การเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ จ านวน 1 ฉบับ 
9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเรียงเอกสารตามล าดับข้างต้น และจัดท า เป็นไฟล์ Pdf. 
รวมกันทั้งหมด รวมกันทั้งหมด 1 ไฟล์เท่านั้น 
ระบุชื่อเรื่อง  ส่งเอกสารประกอบการสอบหลักสูตร..........รอบท่ี........ 
ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
ส่งไปยัง E-mail : cicm.document6@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
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     หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องรับรองตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ หาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาฯ และถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบนานาชาติ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มธ. ศูนย์รังสิต 

มือถือ 094-5531535 


