TCAS รอบที่ ๔ (Admission 2) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๑. คุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กาหนด ( ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ )
๒. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
๒.๑ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี ( เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป )
๒.๒ เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
๒.๓ บิดา มารดาผู้ให้กาเนิดเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย)
หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย
โดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
สาหรับผู้ที่มีปู่ และ/หรือ ย่า ตา และ/หรือ ยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ให้นา
หลักฐานเพิ่มเติม (สาเนาสูติบัตรของบิดา และ/หรือ มารดาผู้ให้กาเนิด หรือหลักฐานหนังสือรับรองจาก
ที่ว่าการเขต /อาเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา และ/หรือ มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเมื่อ
ผ่านการคัดเลือก
๒.๔ เป็นผู้มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็น
นักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
๒.๕ เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
ไม่เป็นโรค หรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค หรือ
ขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจ
สุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วย การตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ ผู้ที่เป็นเพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้าหนักไม่ต่ากว่า ๕๐
กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ากว่า ๗๘ เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ากว่า
๗๕ เซนติเมตร สาหรับผู้ที่เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้าหนักไม่ต่ากว่า ๔๐ กิโลกรัม
๒.๗ เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้มีภรรยา หรือสามี
๒.๘ เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจาเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาล
ว่าด้วย การกระทาความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๒.๙ เป็นผู้ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒.๑๐ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใส ในระบอบ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-๒เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กาหนด เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ
สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กาหนด สาหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้
น้าหนักคะแนน

กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ

ที่ใช้ในการคัดเลือก กลุ่มสาระวิชา
O-NET 0 %

วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ.

วิชาเฉพาะ 30%

น้าหนักคะแนน

วิทยาศาสตร์

-

คณิตศาสตร์

-

ภาษาอังกฤษ

-

ภาษาไทย

-

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

เงื่อนไข
 ผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีการศึกษา 2562 รวมถึงผู้สมัครที่จะสาเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ปีการศึกษา 2562 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา
2562 และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 *

วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

40 %

 ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของ
คะแนนเต็มในแต่ละวิชา

คณิตศาสตร์ 1

20 %

ภาษาอังกฤษ

20 %

 ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ ในวันที่ 14 – 15
มีนาคม 2563 เท่านั้น

ภาษาไทย

10 %

สังคมศึกษา

10 %

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้
ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ

ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563
เท่านัน

คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
* สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2562 และผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่
ไม่สามารถนาผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะนาผลการเรียนมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผา่ นการสอบ O-NET

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา ๒๕๖๓
TCAS รอบที่ ๔ (Admission 2)
รายการ
กาหนดการ
รายงานตัว

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

วันที่ ๓๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๖๓
ตรวจสอบเลขประจาตัวสอบ (วพม.)
- scan QR code เข้า Line Official Account
(ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ 363 วพม.)
ให้แนะนาตัว โดยแจ้งชื่อ สกุล เลขประจาตัวสอบ (วพม.)
๑. กรอกข้อมูลตามแบบรายงานตัว วพม. ๐๐๑ และ/หรือ แบบแสดงความจานง
การสมัครรับทุนประเภททุนกองทัพบก วพม. ๐๐๒ (เพศชาย)
- ผ่าน Google Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ldeo TNpNo7j7q
s22jga99CY1 zcio7eNftkOmI0gv16A/viewform
ส่งภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒๐๐

๒. ตอบแบบสอบถามทางจิตวิทยา ดาวน์โหลดแบบสอบถามจาก www.pcm.ac.th
และส่งกลับทาง e-mail : Psypcm@gmail.com ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓
เวลา ๑๒๐๐
๓. ชาระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก ๓,๗๐๐.- บาท
- ชาระผ่าน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บัญชีเลขที่ ๐๓๘ – ๒ – ๗๙๔๒๗ – ๙
- ส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยระบุ ชื่อ สกุล หมายเลขประจาตัวสอบทาง
Line Official Account (ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ 363 วพม.)
ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒๐๐
ตรวจร่างกาย วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
สถานที่ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ แผนกเตรียมการ กองอานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๔ ๗๘๒๖ ๐๒ ๗๖๓ ๓๕๘๘ หรือ www.pcm.ac.th

