กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ระบบ TCAS รอบที่ ๔ (Admission 2)
;y

วัน /เดือน / ปี
๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๖๓
๓๑ พ.ค. ๖๓

๓๑ พ.ค. –
๑ มิ.ย. ๖๓

เวลา

รายการ
- ประกาศรายชื่อผู้ทมี่ ีสิทธิ์เข้ารับ
การสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
- ผู้ทไี่ ด้รับการประกาศรายชื่อ
- ตรวจสอบเลขประจาตัวสอบ (วพม.)
- scan QR code
เข้า Line Official Account
(สัมภาษณ์สุขภาพ 363 วพม)

ผู้ทไี่ ด้รับการประกาศรายชื่อ
๑. กรอกข้อมูลตามแบบรายงานตัว วพม. ๐๐๑
และ/หรือ แบบแสดงความจานงการสมัคร
รับทุนประเภททุนกองทัพบก วพม. ๐๐๒
(เพศชาย)
๒. ตอบแบบสอบถามทางจิตวิทยา

๓. ชาระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก
๓,๗๐๐.- บาท

หมายเหตุ
- ตามประกาศของ ทปอ.
- www.pcm.ac.th

- เมื่อเข้าในไลน์แล้วให้แนะนาตัว
โดยแจ้งชื่อ สกุล
เลขประจาตัวสอบ (วพม.)
- ผ่าน Google Form
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSc8ldeoTNpNo7j7q
s22jga99CY1zcio7eNftkOmI0gv16
A/viewform ส่งภายในวันที่
๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒๐๐
- ดาวน์โหลดแบบสอบถามจาก
www.pcm.ac.th และส่งกลับทาง
e-mail : Psypcm@gmail.com
ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒๐๐
- ชาระผ่าน ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่
๐๓๘ – ๒ – ๗๙๔๒๗ – ๙
- ส่งหลักฐานการชาระเงิน
โดยระบุ ชื่อ สกุล หมายเลข
ประจาตัวสอบ ทางไลน์กลุ่ม
(สัมภาษณ์สุขภาพ 363 วพม)
ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒๐๐

กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ระบบ TCAS รอบที่ ๔ (Admission 2)
;y

วัน /เดือน / ปี
๒ มิ.ย. ๖๓

เวลา
๐๗๐๐
๐๗๓๐

รายการ
- การรายงานตัว
- การตรวจเลือด
- การตรวจร่างกาย
- การเอกซเรย์

๑๐๓๐ - - การสัมภาษณ์
๑๒๐๐
หมำยเหตุ

หมายเหตุ
- อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา รพ.รร.๖
- อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.

๑. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ : ต้องปฏิบัติตามกาหนดการ และขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถ้วน
ด้วยตนเอง
๒. การรายงานตัว : ผู้ทไี่ ด้รับการประกาศรายชื่อ
๒.๑ ต้องมารายงานตัวตามวันที่กาหนด พร้อมนาบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดงตน
โดยเดินทางมาถึง วพม. ก่อนเวลำ ๐๗๐๐ การแต่งกาย ชุดนักเรียน / นักศึกษา
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดพื้นทีร่ องรับ
สาหรับผู้ปกครอง และไม่อนุญาตให้นายานพาหนะเข้าในพื้นที่ วพม.
๒.๒ ต้องติดบัตรประจำตัวสอบ วพม. และปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด
- กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
- กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
- กำรล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้ำห้องประชุม
- กำรนั่ง เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)
๓. การตรวจร่างกาย : ก่อนวันตรวจร่างกาย ให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ตั้งแต่
เวลา ๒๐๐๐ จนถึงเวลาตรวจเลือด โดยดื่มน้าเปล่าได้ และในวันตรวจร่างกาย ผู้ที่ใส่
คอนแทคเลนส์ ให้ใช้แว่นตา แทน
๔. การสัมภาษณ์ : เป็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเข้าศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ แผนกเตรียมการ กองอานวยการ
โทร ๐๒ ๓๕๔ ๗๘๒๖ ๐๒ ๗๖๓ ๓๕๘๘

กำรเข้ำรับกำรศึกษำ และ กำรสำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
******************************

กำรเข้ำรับกำรศึกษำ
๑. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน ๒๐ นำย เฉพำะเพศชำย
มีสถำนภำพเป็น นักเรียนแพทย์ทหำร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒
- ได้รับการฝึกศึกษา อบรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง แบบธรรมเนียมทหาร
เพื่อความเป็นระเบียบ วินัย
- การพักอาศัย อาคารหอพัก
- ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย เมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ชั้นปีที่ ๒ เป็นต้นไป
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
- ได้รับการยกเว้น ค่าบารุงการศึกษา
๒. ประเภททุนโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน ๘๐ นำย เพศชำย ๔๐ นำย เพศหญิง ๔๐ นำย
มีสถำนภำพเป็น นักศึกษำแพทย์ (นศพ.วพม) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒
- ได้รับการฝึกศึกษา อบรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง แบบธรรมเนียมทหาร
เพื่อความเป็นระเบียบ วินัย
- การพักอาศัย อาคารหอพัก
เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
- ชาระค่าบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กรมแพทย์ทหารบก กาหนด
หมายเหตุ - ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การคัดเลือกประเภททุนกองทัพบก และประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จะดาเนินการ
หลังจากภาคการศึกษาที่ ๒ (หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ ๑) ก่อนเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒

กำรสำเร็จกำรศึกษำ
๑. นักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี
และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษา
๒. นักศึกษาแพทย์ เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญา สถาบันพระบรมราชชนกกาหนด
ชดใช้ทุน ๓ ปี

กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ประเภททุนกองทัพบก
*****************
๑. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า เพศชาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ประเภททุนกองทัพบก ต้องยื่นความจานงด้วยตนเอง พร้อมคายินยอมของผู้ปกครอง ตามแบบการสมัคร
รับทุนประเภททุนกองทัพบก และตามห้วงเวลาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กาหนด
๒. การคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก จะดาเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ผู้ประสงค์รับทุนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะดาเนินการหลังจากภาคการศึกษาที่ ๒ (หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ ๑) ก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ โดยจะแจ้งกาหนด วัน เวลา
สถานที่ทดสอบให้ทราบล่วงหน้า
๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย
๓.๑ การเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
- ท่าดันพื้น ๓๒ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
- ท่าลุกนั่ง ๔๒ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
- วิ่ง ๒ กิโลเมตร
ภายในเวลา ๑๑ นาที
- ว่ายน้าท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ๒๕ เมตร
๓.๒ ผลการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ( คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลาดับ )
๓.๓ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็น
นักเรียนแพทย์ทหาร
๓.๔ เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการตรวจร่างกาย โดยไม่มีโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี เป็นต้น
๔. กำรคัดเลือกผู้รับทุนประเภททุนกองทัพบก จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ในข้อ ๓.
และเรียงตำมลำดับคะแนนให้ครบตำมจำนวนที่กำหนด ๒๐ นำย
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำคัดเลือกของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ถือเป็นสิ้นสุด

