กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ร่วมกับ กลุม่ สถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
รอบที่ ๓ กำรรับตรงร่วมกันของ
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง ( TCAS )
รำยกำร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ

รายงานตัว รับฟังคาชี้แจง
ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ชาระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก
ตรวจร่างกาย, ตรวจเลือด,
เ เอกซ์เรย์

วัน / เดือน / ปี
๙ พ.ค. ๖๒

เวลำ
-

หมำยเหตุ
- ตามประกาศ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
- www.pcm.ac.th

๑๐ พ.ค. ๖๒

๐๘๐๐

ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

๑๐ พ.ค. ๖๒

๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา รพ.รร.๖

๑๑ พ.ค. ๖๒

๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

ทดสอบความพร้อมในการศึกษา
แพทยศาสตร์

๑๑ พ.ค. ๖๒

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

สอบสัมภาษณ์

๑๔ พ.ค. ๖๒

๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
และอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

(ตรวจซ้าเฉพาะรายที่จาเป็น)
ทดสอบทางจิตวิทยา

(สัมภาษณ์ซ้าเฉพาะรายที่จาเป็น)

หมำยเหตุ

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

รำยละเอียด กำรปฏิบตั ิตำมกำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ร่วมกับ กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
โดยรับในรอบที่ ๓ กำรรับตรงร่วมกันของ
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ระบบกลำง ( TCAS )
*****************
๑. ตรวจสอบรำยชื่อ และลำดับหมำยเลข ตำมประกำศของ กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ www.pcm.ac.th
๒. นักเรียน/นักศึกษำที่มีรำยชื่อตำมประกำศฯ เตรียมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว
และแบบฟอร์มต่ำงๆ ตำมที่กำหนด พร้อมรับรองสำเนำ
๓. นักเรียน/นักศึกษำ กรอกรำยละเอียดในแบบกำรรำยงำนตัวคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำ
(วพม.๐๐๑) ให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว ให้เรียบร้อย
สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับทุนกองทัพบก ให้กรอกแบบแสดงควำมจำนงกำรสมัคร
รับทุนประเภททุนกองทัพบก (วพม.๐๐๒) เพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ
( ศึกษำรำยละเอียดจำก กำรเข้ำรับกำรศึกษำ และกำรสำเร็จกำรศึกษำ ประเภท
ทุนกองทัพบก และประเภททุนโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม )
๔. ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับรองในแบบฟอร์มต่ำงๆ ให้เรียบร้อย
๕. เตรียมเงินค่ำธรรมเนียมกำรคัดเลือก เป็นเงิน ๓,๗๐๐.- บำท (กำรตรวจร่ำงกำย
ตรวจเลือด เอกซเรย์ กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ กำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ
แพทยศำสตร์ และสอบสัมภำษณ์ )
๖. ศึกษำแผนผัง สถำนที่ อำคำรต่ำงๆ ของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
และโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

-๒๗. ศึกษำรำยละเอียด กำรปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของกำหนดกำรคัดเลือก และปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
๘. ขอควำมร่วมมือนักเรียน / นักศึกษำ และผู้ปกครอง กรุณำงดกำรนำยำนพำหนะ
ส่วนตัวเข้ำมำจอด ณ บริเวณพื้นที่วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ เนื่องจำก มีสถำนที่
จอดยำนพำหนะจำนวนจำกัด
๙. ผู้ที่มำรำยงำนตัวเข้ำรับกำรคัดเลือก หลังจำกเวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์
( ควรมำถึงก่อนเวลำอย่ำงน้อย ๑๕ นำที )
๑๐. กำรรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน นักเรียน / นักศึกษำ
จะต้องดำเนินกำรด้วยตนเอง ( ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเดินทำงมำด้วย และสำมำรถ
นัดเวลำเดินทำงมำรับนักเรียน / นักศึกษำ ตำมห้วงเวลำที่กำหนดในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติ )
๑๑. นักเรียน / นักศึกษำที่เข้ำรับกำรคัดเลือก ต้องติดบัตรประจำตัวสอบทุกครั้ง
ผู้ไม่ได้ติดบัตรประจำตัวสอบ จะไม่ได้รับสิทธิในกำรคัดเลือก
( หำกบัตรชำรุด หรือสูญหำย ต้องชำระค่ำทำบัตรฯ ใหม่ ๑๐๐.- บำท )
๑๒. ผู้ที่ไม่ได้มำรำยงำนตัวด้วยตนเอง และเข้ำรับกำรคัดเลือกทุกขั้นตอน
ตำมวัน เวลำ สถำนที่ทกี่ ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์
๑๓. กำรแต่งกำย : ชุดนักเรียน / นักศึกษำ เท่ำนั้น ผู้ที่ไม่ได้แต่งกำย
ชุดนักเรียน/นักศึกษำ จะไม่ได้รับสิทธิในกำรรำยงำนตัว และถือว่ำสละสิทธิ์

*****************
คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้โดยตรงที่ แผนกเตรียมการ กองอานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๘๒๖
๐๒ ๗๖๓ ๓๕๘๘

-๓–

กำรรำยงำนตัว รับฟังคำชี้แจงกำรปฏิบัติ
ตรวจสอบหลักฐำน เอกสำร ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
วันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒
*******************************
หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว
๑. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง และ สาเนา ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (สาหรับบัตรประจาตัวสอบของ วพม.)
๓. แบบการรายงานตัวคัดเลือกเข้ารับการศึกษา (วพม.๐๐๑)
๔. ใบรายงานคะแนนสอบ กสพท.
๕. ใบรายงานผลการสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.)
๖. ใบรายงานผลการสอบ ๗ วิชาสามัญ (สทศ.)
๗. แบบแสดงความจานงการสมัครรับทุนประเภททุนกองทัพบก (วพม.๐๐๒) ( กรณีต้องการสมัคร
รับทุนกองทัพบก )
หมายเหตุ - ให้ download แบบการรายงานตัวคัดเลือกเข้ารับการศึกษา (วพม.๐๐๑) และเขียนข้อความ
ให้ครบถ้วน
สาหรับผู้ที่ประสงค์รับทุนกองทัพบก ให้ download แบบการสมัครรับทุนประเภท
ทุนกองทัพบก (วพม.๐๐๒) และเขียนข้อความให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เป็นการแสดงความจานง
ในเบื้องต้น จะมีการคัดเลือกเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ตามห้วงเวลาที่ วพม.กาหนด
- ให้เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวให้ครบถ้วน
- ให้เตรียมนาเงิน จานวน ๓,๗๐๐.- บาท มาชาระเป็นค่าธรรมเนียมการคัดเลือก
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รายงานตัว ด้วยตนเอง
เวลา
๐๗๔๕
๐๘๐๐

การแต่งกาย ชุดนักเรียน/นักศึกษา

สถานที่
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.

การปฏิบัติ
- ตรวจสอบรายชื่อ
- ตรวจสอบเลขประจาตัวสอบ (วพม.)

หมายเหตุ

- รายงานตัว
- ลงทะเบียน
- รับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ
- ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ประกอบการรายงานตัว
- ชาระเงินค่าธรรมเนียมการคัดเลือก
- รับบัตรประจาตัวสอบ

ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

ติดที่หน้าอกด้านซ้าย

-๔-

กำรตรวจร่ำงกำย ตรวจเลือด เอกซเรย์
วันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒
*******************************
กำรเตรียมตัว
๑. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ตั้งแต่เวลา ๒๐๐๐ (วันที่ ๙ พ.ค. ๖๒) จนถึงเวลาตรวจเลือด
ให้ดื่มน้าเปล่าได้
๒. งดออกกาลังกายอย่างหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
๓. ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ให้ใช้แว่นตา แทน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รายงานตัว ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจาตัวสอบ (วพม.) การแต่งกาย ชุดนักเรียน/นักศึกษา
เวลา
๐๘๕๐

สถานที่
- ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐

๐๙๐๐
๑๒๐๐

- ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐
- ห้องเอกซเรย์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา รพ.รร.๖
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา รพ.รร.๖

การปฏิบัติ
- รายงานตัว
- การตรวจเลือด
- การตรวจร่างกาย
- การเอกซเรย์
- การตรวจซ้าเฉพาะรายที่จาเป็น

หมายเหตุ
ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

กำรตรวจร่ำงกำย ประกอบด้วย การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจทางสายตา การตรวจทาง หู คอ จมูก
การตรวจทางทันตกรรม การตรวจลักษณะความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
กำรตรวจเลือด
ประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะประเภทยาบ้า
กำรเอกซเรย์
เอกซเรย์ปอด (Digital)
กำรเก็บปัสสำวะ
๑. ชาระล้างอวัยวะเพศด้วยน้าสะอาด และซับให้แห้ง
๒. ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งแล้ว เก็บช่วงกลางของปัสสาวะใส่ในกระบอกประมาณครึ่งกระบอก
๓. ปิดฝาภาชนะให้สนิท แล้วนาส่งเจ้าหน้าที่ทันที
หมายเหตุ ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ ก่อนทาการเก็บปัสสาวะ
สาหรับผู้หญิง หากมีรอบเดือน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

-๕–

กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ และกำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำแพทยศำสตร์
วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
*******************************
กำรเตรียมตัว
๑. ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ( ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ) มาให้พร้อม
๒. ติดบัตรประจาตัวสอบ (วพม.) ที่หน้าอกด้านซ้าย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
๑. รายงานตัว ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจาตัวสอบ (วพม.)
๒. เข้ารับการทดสอบตามที่ วพม.กาหนด
๓. ให้นาอุปกรณ์เฉพาะที่กาหนดเข้ารับการทดสอบ
ทั้งนี้ ผู้ที่มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบ ช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการทดสอบ
การแต่งกาย ชุดนักเรียน/นักศึกษา
เวลา
๐๘๓๐
๐๙๐๐
๑๒๐๐
๑๒๐๐
๑๒๕๐
๑๒๕๐
๑๓๐๐
๑๖๐๐

สถานที่
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.

การปฏิบัติ

หมายเหตุ
ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

- การทดสอบทางจิตวิทยา

ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

- รายงานตัว

-พักกลางวัน- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.

- เตรียมเข้ารับการทดสอบ
- การทดสอบความพร้อมในการศึกษา
แพทยศาสตร์

ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

-๖–

กำรสอบสัมภำษณ์
วันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒
***********************
กำรเตรียมตัวก่อนกำรสัมภำษณ์
๑. ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร่างกาย ทรงผม
๒. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
๓. แต่งกายให้เรียบร้อย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
๑. รายงานตัว ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจาตัวสอบ (วพม.)
๒. เข้ารับการทดสอบตามที่ วพม.กาหนด
ทั้งนี้ ผู้ที่มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบ ช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการทดสอบ
การแต่งกาย ชุดนักเรียน/นักศึกษา
เวลา
๐๘๐๐
๐๘๓๐

๐๙๐๐
๑๒๐๐

สถานที่
- หน้าห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.
- ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น ๒
อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา วพม.
- ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน
- อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา
- อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวิทยา

การปฏิบัติ
- รายงานตัว

หมายเหตุ
ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่

- เตรียมตัวรอการสัมภาษณ์

- แบ่งเป็น ๒ สถานี
- ให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่

- การสอบสัมภาษณ์

- แบ่งเป็นกลุ่ม
- เข้าสอบสัมภาษณ์
รายบุคคล
- ให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่

- การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒
เฉพาะรายที่จาเป็น

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

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

กำรเข้ำรับกำรศึกษำ
๑. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน ๒๐ นำย เฉพำะเพศชำย
มีสถำนภำพเป็น นักเรียนแพทย์ทหำร (นพท.วพม.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒
- ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และที่พัก เมื่อมีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
ชั้นปีที่ ๒ เป็นต้นไป
- ได้รับการยกเว้น ค่าบารุงการศึกษา
๒. ประเภททุนโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน ๘๐ นำย เพศชำย ๔๐ นำย เพศหญิง ๔๐ นำย
มีสถำนภำพเป็น นักศึกษำแพทย์ (นศพ.วพม) ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒
- ได้รับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักเรียนแพทย์ทหาร
- ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อความ
มีระเบียบ วินัย 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
และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษา
๒. นักศึกษาแพทย์ เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญา สถาบันพระบรมราชชนกกาหนด
ชดใช้ทุน ๓ ปี

วพม.๐๐๑
เจ้าหน้าที่.........................................
............./............../๖๒

แบบกำรรำยงำนตัวคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ร่วมกับ กลุม่ สถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดยรับในรอบที่ ๓

กำรรับตรงร่วมกันของกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
ระบบกลำง ( TCAS )
*****************************

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขประจำตัวสอบ (วพม.)...................
ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว) .................................................นามสกุล..........................................
อายุ............ปี วัน/เดือน/ปีเกิด................................เชื้อชาติ........................สัญชาติ...........................
ศาสนา................เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
น้าหนัก.............กิโลกรัม ส่วนสูง................เซนติเมตร พี่น้องร่วมบิดามารดา.........คน เป็นคนที่........
ภูมิลาเนาเดิม สถานที่เกิด............................................................จังหวัด.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่....................หมู่ที่....................หมู่บ้าน/อาคาร.........................................................
ซอย.........................................ถนน............................................แขวง/ตาบล.........................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรมือถือ....................................................
บิดา ชื่อ - สกุล.....................................................................อายุ.............ปี เชื้อชาติ........................
สัญชาติ....................อาชีพ............................................ตาแหน่ง.............................................................
สถานที่ทางาน.............................................................................โทรศัพท์..............................................
โทรมือถือ..................................รายได้ประจาเดือนละ.......................บาท รายได้อื่นๆ.....................บาท
มารดา ชื่อ - สกุล..................................................................อายุ.............ปี เชื้อชาติ........................
สัญชาติ....................อาชีพ.............................................ตาแหน่ง.............................................................
สถานที่ทางาน.............................................................................โทรศัพท์................................................
โทรมือถือ..................................รายได้ประจาเดือนละ.......................บาท รายได้อื่นๆ.....................บาท
สถานภาพบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่
บิดาถึงแก่กรรม

มารดาถึงแก่กรรม

ถึงแก่กรรมทั้งคู่

วพม.๐๐๑
-๒เลขประจำตัวสอบ (วพม.)................... (นำย / นำงสำว) ...................................นำมสกุล.........................
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน.........................................................................................
จังหวัด..............................................ปีการศึกษา.....................คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)......................
ปัจจุบันศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร......................................................สาขา.................................
ชั้นปีที่................คณะ...............................................................สถานศึกษา..............................................
ผู้ปกครอง ชื่อ - สกุล...............................................................อายุ.............ปี เชื้อชาติ........................
สัญชาติ....................อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.............................................................
สถานที่ทางาน............................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................................โทรมือถือ ................................................................
ข้าพเจ้าได้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) โดยรับในรอบที่ ๓ การรับตรงร่วมกันของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา..............................และมีผลการสอบคะแนนรวมทั้งหมด......................................คะแนน แบ่งเป็น
๑. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.)
ปรับสัดส่วนเป็น ๓๐% =
.............................%
๒. คะแนนสอบ ๗ วิชาสามัญ (สทศ.) ปรับเป็น ๗๐%
=
.............................%
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
..............คะแนน

.............คะแนน

..............คะแนน

..............คะแนน

..............คะแนน

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนดทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................................
(..........................................................................)
............../.................../............
ข้าพเจ้า (ยศ-ชื่อ –สกุล)..........................................................................................อายุ............ปี
เกี่ยวข้องเป็น......................................และเป็นผู้ปกครองของ.....................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอน
การปฏิบัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และยินยอมให้....................................................................................
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนดทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................................
(..........................................................................)
............../.................../............

วพม.๐๐๒
เลขประจำตัวสอบ (วพม.)......................

เจ้าหน้าที่.........................................
............./............../๖๒

แบบแสดงควำมจำนงกำรสมัครรับทุนประเภททุนกองทัพบก
ข้าพเจ้า นาย......................................................นามสกุล.................................................
อายุ............ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.....................................เชือ้ ชาติ...........................สัญชาติ..........................
เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
ศาสนา............................น้าหนัก......................กิโลกรัม ส่วนสูง.......................เซนติเมตร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน...............................................................................................
จังหวัด....................................................ปีการศึกษา.....................คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)......................
สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่......................ณ สถานศึกษา........................................................................
บิดา ชื่อ-สกุล....................................................................เชือ้ ชาติ........................สัญชาติ................................
มารดา ชื่อ-สกุล................................................................เชือ้ ชาติ........................สัญชาติ................................
ปู่ ชื่อ-สกุล........................................................................เชือ้ ชาติ.........................สัญชาติ...............................
ย่า ชื่อ-สกุล......................................................................เชือ้ ชาติ..........................สัญชาติ..............................
ตา ชื่อ-สกุล......................................................................เชือ้ ชาติ..........................สัญชาติ..............................
ยาย ชื่อ-สกุล....................................................................เชือ้ ชาติ..........................สัญชาติ..............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........................หมู่ที่....................หมู่บ้าน/อาคาร.............................................................
ซอย.............................................ถนน................................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์....................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรมือถือ..............................................................
ขอแสดงความจานงในชั้นต้น สมัครคัดเลือกรับทุนประเภททุนกองทัพบก และได้รับทราบหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนดทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................................
(.........................................................................)
............../.................../............
ข้าพเจ้า (ยศ-ชื่อ –สกุล)................................................................................อายุ............ปี
เกี่ยวข้องเป็น........................และเป็นผู้ปกครองของ....................................................................ขอรับรองว่า
ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และยินยอมให้...........................................................................................ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนดทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................
(...............................................................)
............../.................../...........

