
  
 

                  ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
                       วทิยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
                       ร่วมกบั กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 

   ในระบบ TCAS รอบที่ ๓  กำรรับตรงรว่มกัน  (Admission 1)  
 

;y วัน /เดือน / ปี เวลา รายการ หมายเหตุ 
๘ พ.ค. ๖๓  - ประกาศรายชื่อผู้ทีม่ีสิทธิ์เข้ารับ 

  การสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  
 

- ตามประกาศของ  
  - ทปอ. 
  - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 
    แห่งประเทศไทย  
-  www.pcm.ac.th  

   - ผู้ทีไ่ด้รับการประกาศรายชื่อ   
  -  ตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ (วพม.)  
  -  scan QR code  เข้าไลน์กลุ่ม 
     (สัมภาษณส์ุขภาพ 363 วพม) 

-  www.pcm.ac.th 
    

 
- เมื่อเข้าในไลน์กลุ่มแล้ว ให้ 
  แนะน าตัว โดยแจ้งชื่อ สกุล   
  เลขประจ าตัวสอบ (วพม.)  

๙ – ๑๑ พ.ค. ๖๓  ผู้ทีไ่ด้รับการประกาศรายชื่อ  
๑. กรอกข้อมูลตามแบบรายงานตัว วพม. ๐๐๑ 
  และ/หรือ แบบแสดงความจ านงการสมัครรับ 
  ทุนประเภททุนกองทัพบก วพม. ๐๐๒ (เพศชาย) 

 
- ผ่าน Google Form   
https://forms.gle/PjjNRdtGZ
HQkGqEE9    ส่งภายใน 
  วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓  
  เวลา ๑๒๐๐ 

   ๒. ตอบแบบสอบถามทางจิตวิทยา  
 

- ดาวน์โหลดแบบสอบถาม 
  จาก www.pcm.ac.th 
  และส่งกลับทาง e-mail : 
  Psypcm@gmail.com 
  ภายในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓  
  เวลา ๑๖๐๐ 

 
 

http://www.pcm.ac.th/
http://www.pcm.ac.th/
https://forms.gle/PjjNRdtGZHQkGqEE9
https://forms.gle/PjjNRdtGZHQkGqEE9
http://www.pcm.ac.th/
mailto:Psypcm@gmail.com
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                       วทิยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
                       ร่วมกบั กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 

   ในระบบ TCAS รอบที่ ๓  กำรรับตรงร่วมกัน  (Admission 1)  
 

;y วัน /เดือน / ปี เวลา รายการ หมายเหตุ 
   ๓. ช าระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก ๓,๗๐๐.- บาท - ช าระผ่าน ธนาคารทหารไทย  

  จ ากัด (มหาชน)  บัญชีเลขที่ 
  ๐๓๘ – ๒ – ๗๙๔๒๗ – ๙ 
- ส่งหลักฐานการช าระเงิน 
  โดยระบุ ชื่อ สกุล หมายเลข  
  ประจ าตัวสอบ  ทางไลน์กลุ่ม  
  (สัมภาษณ์สุขภาพ 363 วพม)  
  ภายในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓    
  เวลา ๑๖๐๐   

๑๒ พ.ค. ๖๓  ๐๗๐๐ -    
 ๑๒๐๐ 

- การรายงานตัว    
- การตรวจเลือด 
- การตรวจร่างกาย 
- การเอกซเรย์  
  เลขประจ าตัวสอบ หมายเลข ๓๐๐๑ – ๓๐๓๐   

- หน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
- ห้องประชุมสดศรี 
- ห้องนิรันดร์วิชย  
- รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  

๑๓ พ.ค. ๖๓  ๐๗๐๐ -    
 ๑๒๐๐ 

- การรายงานตัว    
- การตรวจเลือด 
- การตรวจร่างกาย 
- การเอกซเรย์  
  เลขประจ าตัวสอบ หมายเลข ๓๐๓๑ – ๓๐๕๗   

- หน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
- ห้องประชุมสดศรี 
- ห้องนิรันดร์วิชย  
- รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  

๑๔ พ.ค. ๖๓  ๐๗๐๐ -    
 ๑๒๐๐ 

- การรายงานตัว    
- การตรวจเลือด 
- การตรวจร่างกาย 
- การเอกซเรย์  
  เลขประจ าตัวสอบ หมายเลข ๓๐๕๘ – ๓๐๙๕   

- หน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
- ห้องประชุมสดศรี 
- ห้องนิรันดร์วิชย  
- รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  
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;y วัน /เดือน / ปี เวลา รายการ หมายเหตุ 
๑๔ พ.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ – 

 ๑๒๐๐ 
- การสัมภาษณ์   
  เลขประจ าตัวสอบ  หมายเลข ๓๐๐๑ – ๓๐๓๐   
  เลขประจ าตัวสอบ  หมายเลข ๓๐๓๑ – ๓๐๕๗   

- ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
   Google Meet  

 ๑๓๐๐ – 
 ๑๕๐๐ 

- การสัมภาษณ์   
  เลขประจ าตัวสอบ  หมายเลข ๓๐๕๘ – ๓๐๙๕  

- ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
   Google Meet  

 

หมำยเหตุ  ๑.  ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ  :   ต้องปฏิบัติตามก าหนดการ และข้ันตอนต่างๆ ให้ครบถ้วน  
       ด้วยตนเอง    
  ๒.  การรายงานตัว :  ผู้ทีไ่ด้รับการประกาศรายชื่อ  
                          ๒.๑  ต้องมารายงานตัวตามวันที่ก าหนด  พร้อมน าบัตรประจ ำตัวประชำชนมำแสดงตน  
                                 โดยเดินทางมาถึง วพม. ก่อนเวลำ ๐๗๐๐ ในแต่ละวัน  การแต่งกาย  ชุดนักเรียน /  
                                 นักศึกษา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  ทั้งนี้ ไมไ่ดจ้ัดพื้นที ่
                                 รองรับส าหรับผู้ปกครอง และไม่อนุญาตให้น ายานพาหนะเข้าในพ้ืนที ่วพม.    

     ๒.๒  ต้องติดบัตรประจ ำตัวสอบ วพม. และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  รวมทั้ง  
            ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

                                 ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด 
-  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย                           
-  กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  
-  กำรล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้ำห้องประชุม 
-  กำรนั่ง เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 

  ๓.  การตรวจร่างกาย   :   ก่อนวันตรวจร่างกาย ให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ตั้งแต ่
                          เวลา ๒๐๐๐  จนถึงเวลาตรวจเลือด  โดยดื่มน้ าเปล่าได ้   และในวันตรวจร่างกาย  ผู้ที่ใส่ 
                          คอนแทคเลนส์ ให้ใช้แว่นตา แทน    
  ๔.  การสัมภาษณ์  :   จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การเข้าระบบและข้ันตอนปฏิบัติ 
                          อีกครั้งหนึ่งทางไลน์กลุ่ม   
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ แผนกเตรียมการ กองอ านวยการ  โทร ๐๒ ๓๕๔ ๗๘๒๖  ๐๒ ๗๖๓ ๓๕๘๘    
  
       



                          
             กำรเข้ำรับกำรศึกษำ  และ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  

         หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลยัแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ   
                                       ****************************** 
กำรเข้ำรับกำรศึกษำ 
     ๑.  ประเภททุนกองทัพบก   จ ำนวน  ๒๐  นำย    เฉพำะเพศชำย    

          มีสถำนภำพเป็น   นักเรียนแพทย์ทหำร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒  
                -   ได้รับการฝึกศึกษา  อบรม  ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  แบบธรรมเนียมทหาร   
                    เพ่ือความเป็นระเบียบ วินัย 
      -   การพักอาศัย    อาคารหอพัก 
               -   ได้รับเงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  เครื่องแต่งกาย    เมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร 
                   ชั้นปีที่ ๒ เปน็ต้นไป   
      -   ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
      -   ได้รับการยกเว้น ค่าบ ารุงการศึกษา  
 

     ๒.  ประเภททุนโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม จ ำนวน  ๘๐  นำย เพศชำย  ๔๐  นำย  เพศหญิง  ๔๐  นำย 
                                                     มีสถำนภำพเป็น นักศึกษำแพทย์ (นศพ.วพม) ตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๒       
                -  ได้รับการฝึกศึกษา  อบรม  ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  แบบธรรมเนียมทหาร   
                   เพ่ือความเป็นระเบียบ วินัย 
      -  การพักอาศัย    อาคารหอพัก 

เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร 
-  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่กรมแพทย์ทหารบก ก าหนด 

 

หมายเหตุ   -  ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
               -  การคัดเลือกประเภททุนกองทัพบก  และประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม จะด าเนินการ      
                  หลังจากภาคการศึกษาที่ ๒  (หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ ๑)  ก่อนเข้ารับการศึกษา 
                  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒     
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑. นักเรียนแพทย์ทหาร    เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี   
         และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก     ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษา 
    ๒.  นักศึกษาแพทย์    เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน   
         ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญา  สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด    
         ชดใช้ทุน  ๓  ป ี
 
 



                                                                        
กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำ  หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ   ประเภททนุกองทัพบก 

***************** 
 

๑. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า   เพศชาย  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน    และมีความประสงค์สมัครเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร  
ประเภททุนกองทัพบก ต้องยื่นความจ านงด้วยตนเอง พร้อมค ายินยอมของผู้ปกครอง ตามแบบการสมัคร 
รับทุนประเภททุนกองทัพบก  และตามห้วงเวลาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ก าหนด   

๒. การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก   จะด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ผู้ประสงค์รับทนุจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   ทั้งนี้   วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จะด าเนินการหลังจากภาคการศึกษาที่ ๒  (หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑)  ก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒    โดยจะแจ้งก าหนด วัน  เวลา   
สถานที่ทดสอบให้ทราบล่วงหน้า     

๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ประกอบด้วย 
      ๓.๑  การเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ   

        -  ท่าดันพ้ืน    ๓๒  ครั้ง   ภายในเวลา ๒ นาท ี
    -  ท่าลุกนั่ง     ๔๒  ครั้ง   ภายในเวลา ๒ นาท ี
        -  วิ่ง  ๒  กิโลเมตร         ภายในเวลา  ๑๑ นาท ี
        -  ว่ายน้ าท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ๒๕ เมตร  
๓.๒  ผลการศึกษา ชั้นปีที่ ๑   ( คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามล าดับ )                      
๓.๓  เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ   คุณลักษณะที่แสดงออกซ่ึงความเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็น 

นักเรียนแพทย์ทหาร 
     ๓.๔  เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการตรวจร่างกาย  โดยไม่มีโรคท่ีขัดต่อ 

การรับราชการทหาร  เช่น  ตาบอดสี   เป็นต้น 
๔. กำรคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก  จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ในข้อ ๓.   

และเรียงตำมล ำดับคะแนนให้ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด  ๒๐  นำย 
               ทั้งนี้  กำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ  ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


