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l	ล�ำดับขั้นตอนกำรสอบแพทย์และทันตแพทย์ กสพท.

หมายเหตุ
 u คะแนน O-NET ไม่ได้น�ำมำรวมกับคะแนนสอบ แต่คะแนน O-NET ทุกวิชำจะต้องเกิน 60% จึงสำมำรถ
เข้ำเรียนแพทย์ในระบบ กสพท. ได้

 u คะแนนวิชำสำมัญแต่ละวิชำจะต้องเกิน 30% จึงสำมำรถเข้ำเรียนแพทย์ในระบบ กสพท. ได้

บำงสถำบันอำจจะมีเรียกรอบ 2

ประกำศรับสมัครทำง Internet ประมำณเดือนสิงหำคมของทุกปี
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เทคนิคเลือกอันดับแพทย์ 4 อันดับ
น้องๆ หลำยคน อำจจะไม่รูว่้ำควรเลอืกอนัดบัแพทย์ท้ัง 4 อนัดบัอย่ำงไร เพรำะต้องเลือกไปก่อนโดยท่ียงัไม่รูค้ะแนน

ของเรำ แล้วถ้ำเลือกสถำบันที่คะแนนสูงไปก็อำจจะพลำดทั้ง 4 อันดับได้ หรือถ้ำเลือกสถำบันที่คะแนนน้อยไปก็อำจจะไม่

ได้ที่ที่เรำต้องกำร เหมือนก�ำหนดชะตำชีวิตเรำเลยอ่ะ ดังนั้น ก่อนจะเลือกอันดับแพทย์ ต้องถำมตัวเองก่อน

1. อยำกเรียนแพทย์เท่ำนั้น หรือทันตแพทย์เท่ำนั้น หรือว่ำได้ทั้งสองอย่ำง

2. อยำกเรียนที่ไหนมำกที่สุด แบบว่ำเป็นควำมใฝ่ฝันของเรำเลย

3. อยำกเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่ำนั้น หรือไปเรียนต่ำงจังหวัดก็ได้

4. ประเมินตัวเองว่ำเรำน่ำจะสอบได้คะแนนประมำณไหน มีสูง ปำนกลำง หรือต�่ำ (เอำวิชำเฉพำะแพทย์และวิชำ

สำมัญมำรวมกัน)  ถ้ำประเมินไม่ได้ ลองเอำข้อสอบเก่ำทั้งหมดมำท�ำสัก 1 ฉบับ จับเวลำจริง แล้วคิดคะแนนเอำ 

แต่จริงๆ เรำอำจจะได้คะแนนมำกกว่ำนั้น เพรำะเรำมีเวลำเตรียมตัวให้พร้อมอีกหลำยเดือน

เมื่อน้องๆ ถำมตัวเองได้ทั้งหมดแล้ว ก็มำเริ่มเลือกอันดับกันเลย

l	อันดับ 1 คือ เลือกสถำบันที่เรำอยำกไปมำกสุด และคะแนนสอบเข้ำในปีที่ผ่ำนมำก็สูงกว่ำอันดับ 2, 3, 4 ด้วยนะ 
เลยจะเอำมำไว้อันดับ 1 ก่อน

l	ส่วนอันดับ 2, 3 อันนี้น้องก็ต้องมำดูว่ำ อยำกเรียนแพทย์เท่ำนั้น หรือทันตแพทย์เท่ำนั้น หรือว่ำได้ทั้งสองอย่ำง 
แล้วก็อยำกเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่ำนั้น หรือไปเรียนต่ำงจังหวัดก็ได้

l	ส่วนอันดับ 4 ควรเป็นอันดับรั้งท้ำยที่คะแนนสอบเข้ำในปีที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงน้อย และมั่นใจว่ำถ้ำพลำดอันดับ 1, 
2, 3 มำแล้ว อันดับสุดท้ำยนี้เรำติดชัวร์ แต่... อย่ำลืมว่ำถ้ำเรำได้อันดับ 4 แล้ว เรำสำมำรถไปเรียนได้จริง ไม่ใช่
ว่ำเป็นต่ำงจังหวัดแล้วไม่อยำกไปนะ เพรำะถ้ำน้องสละสิทธิ์คือ พลำดโอกำสแพทย์ปีนี้ไปเลย

l	หลำยคนมำถำมพี่ว่ำ จะมีโอกำสที่เขำจะเรียกเรำไหม ในกรณีมีคนสละสิทธิ์ ตอบได้ว่ำมีโอกำสค่ะ แต่น้อยมำกๆ 
เลย ขึ้นกับดวงจริงๆ อ่ะน้อง (ในควำมเห็นพี่ไม่ควรเสี่ยงนะ) 

สุดท้ำยนี้ ในฐำนะที่พี่จบแพทย์แล้ว อยำกบอกน้องว่ำจบแพทย์ที่ไหนก็เหมือนกัน ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ทุกที่สอนให้

น้องสำมำรถรักษำคนไข้ได้เหมือนกัน ขึ้นกับเรำต่ำงหำกที่จะน�ำควำมรู้ที่ร�่ำเรียนมำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร

“True success is not in the learning,

but in its Application to  the benefit of mankind.

ควำมส�ำเร็จที่แท้ มิใช่อยู่ที่กำรเรียนรู้เท่ำนั้น แต่อยู่ที่ควำมสำมำรถ

ในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชำติ”

จำกบันทึก วิชำ วิทยำบัคเตรีของ สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก
l	การสอบโดยวิธีรับตรง กสพท. ควำมถนัดแพทย์คิดเป็น 30% ของคะแนนสอบเข้ำแพทย์ ฉะนั้นจึงมีควำมส�ำคัญ

มำก โดยเฉพำะน้องที่คิดว่ำยังไม่มั่นใจกับคะแนนวิชำสำมัญ เพรำะสำมำรถท�ำให้เรำติดหรือไม่ติดได้เลย 
 u ควำมถนัดแพทย์มีทั้งหมด 3 Parts คือ เชำวน์ (บำงคนเรียกว่ำ จับฉ่ำยหรือ IQ) จริยธรรม และเชื่อมโยง
 u บำงปีก็สอบควำมถนัดแพทย์ก่อนวิชำสำมัญ หรือบำงปีก็สอบวิชำสำมัญก่อน ฉะนั้นน้องๆ ต้องวำงแผนให้ดีๆ 
แบ่งเวลำอ่ำนระหว่ำงวิชำกำรต่ำงๆ กับควำมถนัดให้ดี อย่ำทุ่มอันใดอันหนึ่งจนลืมอีกอันไป

 u ถำมว่ำต้องเรยีนพเิศษไหม? พีว่่ำไม่จ�ำเป็นนะ แต่ต้องหำหนงัสอืมำท�ำอยูด่นีะ ไม่ใช่เข้ำไปสอบแบบไม่รูอ้ะไรเลย

l	ความถนัดแพทย์มีทั้งหมด 3 Parts
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1. เชำวน์ 
(บำงคนเรียกว่ำ จบัฉ่ำยหรอื IQ) เพรำะมเีลข ภำษำไทย สำมมติ ิเชำวน์ ฯลฯ ข้อสอบแนวนี้

เป็น Skill คอื ต้องท�ำโจทย์เยอะๆ ฝึกทกัษะมำกๆ และต้องจบัเวลำด้วย ข้อสอบเลขเหมอืน

รวบรวมข้อสอบเลขจำกทกุทีม่ำรวมกนั มทีัง้อนกุรม ร้อยละ สดัส่วน ควำมน่ำจะเป็น สถติ ิค.ร.น. ห.ร.ม. ฯลฯ ข้อสอบภำษำ

ไทยค่อนข้ำงเยอะ แล้วก็จะยำกหน่อย มักเป็นกำรอ่ำนจับใจควำม

Trick
• Part เชำวน์ เวลำน้องท�ำต้องเร็วหน่อย ส่วนใหญ่ท�ำกันไม่ทัน อย่ำงเลขท�ำไม่ได้ข้อไหนก็ข้ำมไปเลย หรือถ้ำคิด

ว่ำข้อไหนเสียเวลำคิดนำนก็ข้ำมไปก่อน แล้วกลับมำท�ำทีหลัง 

• ถ้ำรู้ว่ำตัวเองถนัดด้ำนไหน ให้เลือกท�ำที่ตัวเองถนัดก่อน เพื่อจะได้เก็บคะแนนข้อนั้นๆ ก่อน หำกท�ำไม่ทันจริงๆ 

จะได้ไม่เสียดำย

เป้าหมาย ควรได้คะแนนเกิน 60/100 

Trick
• ห้ำมตอบข้อที่ผิดกฎหมำย หรือผิดศีลธรรม

• เลี่ยงกำรตอบข้อที่ละเลย ไม่ใส่ใจ เฉยๆ 

• ตอบข้อที่เป็นไปได้จริง ไม่ Over เกินจริง

• เน้นคนไข้เป็นหลัก โดยเฉพำะอะไรที่ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

• ยึดสิทธิของผู้ป่วย

• ชั่งน�้ำหนัก ผลดี-ผลเสีย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

• แล้วถ้ำตดิตำมข่ำวหน่อยก็ดี เพรำะควำมถนัดแพทย์ชอบออกข้อสอบทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั เช่น ออกข่ำว 

กำรเมือง ดำรำ ฯลฯ 

เป้าหมาย ควรได้คะแนนเกิน 70/100

2. จริยธรรม อันนีม้กัเฉลยไม่ตรงกนั และห้ำมจ�ำค�ำตอบไปตอบ เพรำะข้อสอบทีค่ล้ำยกนั 

แต่อำจปรับโจทย์นิดหน่อย เปลี่ยนตัวเลือก เพิ่มหรือลด ค�ำตอบก็เปลี่ยน

ทันที แต่อย่ำงไรก็ตำมค�ำตอบต้องยึดควำมถูกต้องมำก่อนเสมอ พี่จึงให้หลักกำรสั้นๆ ดังนี้

3. เชื่อมโยง 
เช่ือมโยงของแพทย์จะยำกกว่ำ GAT นะ, ไม่มขีดีเส้นให้, บำงปีใจดกีม็ ี3 บทควำม บำงปี 

ใจร้ำยมบีทควำมเดยีว 20 Keywords คอื ถ้ำผิดนิดหนึง่กร็นัผิดหมดเลย ฉะนัน้ต้อง

ระวังดีๆ พี่แนะน�ำให้ท�ำโจทย์เยอะๆ ฝึกฝนมำกๆ Part นี้ตอบผิดก็ติดลบในข้อเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้ 100 คะแนนเต็มเยอะ
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Trick
• Part เชื่อมโยง มักท�ำทัน มีเวลำเหลือ ดังนั้น ต้องรอบคอบ มีสติ แต่ก็ไม่คิดมำกเกินไป

• อ่ำนโจทย์ดีๆ ว่ำรหัสฝนค�ำตอบปีนี้เป็นอย่ำงไร เพรำะบำงคนจ�ำจำกที่เรียนพิเศษ หรือหนังสือไปฝน ก็เสีย

คะแนนทั้งหมดไปเลย

• อ่ำนข้อสอบพร้อมๆ กับหำค�ำเชื่อมโยงในบทควำม

• อ่ำนข้อสอบอีกรอบ เพื่อท�ำควำมเข้ำใจ แล้วเชื่อมโยงค�ำตอบเป็นแผนผังกลุ่มเล็กๆ ก่อนมำเชื่อมเป็นกลุ่มใหญ่

• แผนผังค�ำตอบที่ถูกต้องมีรูปแบบเดียว และมีแผนผังเดียวใหญ่ๆ 

• ตรวจทำนแผนผังให้ชัวร์ก่อนที่จะฝนค�ำตอบ

เป้าหมาย ควรได้คะแนน 100/100 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับ พ.ศ. 2557

กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย จึงมีมติยกเลิกประกำศกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2552 และได้ก�ำหนดคุณสมบัติ

ของผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐได้หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว โดย

ต้องสำมำรถท�ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล ตำมระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบำลกับ

มหำวิทยำลัย (ยกเว้นผู้เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน)

2. ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

2.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic  

disorders), โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood disorders), โรคประสำทรุนแรง (Severe neurotic disorders), 

โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพำะ Antisocial personality disorders หรือ 

borderline personality disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร

ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร

อย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และกำร

ประกอบวิชำชีพเวชกรรม

2.4 มคีวำมพกิำรทำงร่ำงกำยอนัอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำ กำรปฏบิติังำน และกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม
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2.5 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉล่ียท่ีควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 

40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค�ำพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อยละ 

70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลล์ประสำทกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) อันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม

2.6 มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้

2.6.1 ตำบอดสีอย่ำงรุนแรง โดยได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว

2.6.2 ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40

2.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำ

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย
ด้วยกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมมือกับสมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 

ในกำรจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำระบบรับตรงของ สอท. (Clearing House) เพื่อเป็นกำรลด

ภำระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหำในกำรมอบตัวเข้ำศึกษำซ�้ำซ้อนหลำยสถำบันในปีกำรศึกษำเดียวกัน อันเป็น

เหตุให้มีกำรสละสิทธิ์และมีที่นั่งว่ำงในแต่ละสถำบัน โดย กสพท. ได้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะแพทยศำสตร์ 13 สถำบัน คณะ 

ทันตแพทยศำสตร์ 7 สถำบัน และคณะสัตวแพทยศำสตร์ 6 สถำบัน ในกำรด�ำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล ผู้มี

ควำมประสงค์จะเข้ำศกึษำหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ หลกัสตูรทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ และหลกัสตูรสตัวแพทยศำสตร

บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2559 ผ่ำนระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1. คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ร่วมสอบคัดเลือกฯ และ

จ�านวนรับ

คณะ/วิทยาลัย Website จ�านวนรับโดยประมาณ *

01 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น www.md.kku.ac.th 20

02 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย www.md.chula.ac.th 200

03 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th 25

04 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ www.med.tu.ac.th 65

05 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร www.meded.nu.ac.th 30
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คณะ/วิทยาลัย Website จ�านวนรับโดยประมาณ *

06 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล www.med.mahidol.ac.th 148

07 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล www.si.mahidol.ac.th 260

08 วทิยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัรงัสติ (โรงพยำบำลรำชวิถี) www.rsu.ac.th 50

09 วทิยำลยัแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัรงัสติ (โรงพยำบำลเลดิสนิ) www.rsu.ac.th 15

10 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.med.swu.ac.th 180

11 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ Medinfo.psu.ac.th 20

12 คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช www.vajira.ac.th 70

13 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ** (ชำย) www.pcm.ac.th 60

14 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ** (หญิง) www.pcm.ac.th 40

15 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม www.siam.edu 15

16 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย www.dent.chula.ac.th 85

17 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th 80

18 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ www.dent.cmu.ac.th 40

19 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ www.dent.psu.ac.th 10

20 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.dent.swu.ac.th 25

21 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น www.dentistry.kku.ac.th 10

22 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ www.dentistry.tu.ac.th 24

23 คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย www.vet.chula.ac.th 40

24 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ www.vet.ku.ac.th 40

25 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น www.vet.kku.ac.th 10

26 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ www.vet.cmu.ac.th 10

27 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร www.vet.mut.ac.th 10

28 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล www.vs.mahidol.ac.th 10

รวม * 1,592

* ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 จ�ำนวนรับนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มหรือลดได้ โปรดใช้วิจำรณญำณ

ในกำรตัดสินใจ

2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สำมำรถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ขั้นตอนกำรสมัครสอบ กำรสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์ และตรวจสุขภำพ
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2.2 เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 6 หรือหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเท่ำ ซึ่งรับรองโดยกระทรวง

ศกึษำธกิำร หรือก�ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัมัธยมศกึษำชัน้ปีที ่6 และคำดว่ำจะจบกำรศกึษำก่อนเดอืนมถินุำยน 

พ.ศ. 2559 ยกเว้นผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ต้อง

ส�ำเร็จกำรศึกษำหรือก�ำลังศึกษำในสำยวิทยำศำสตร์หรือเทียบเท่ำเท่ำนั้น

2.3 เป็นผู้มีสัญชำติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ  

ตำมระเบยีบของทำงรำชกำร เรือ่งกำรปฏิบตังิำนชดใช้ทนุ ยกเว้นผู้ทีส่มคัรเข้ำศกึษำในวทิยำลยัแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยรังสิต คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม และคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีมหำนคร

2.4 ไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (ส�ำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต) 

ไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษำในหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (ส�ำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศำสตร

บัณฑิต) และไม่เป็นผู้ท่ีก�ำลังศึกษำในหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต (ส�ำหรับผู้สมัครในหลักสูตร 

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต) ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐ (เว้นแต่ได้ลำออกจำกกำรศึกษำก่อน

วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2558)

2.5 ไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลำออกจำกกำร

ศึกษำก่อนวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และผู้ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปีกำรศึกษำ 

2558 (ผู้ที่ศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 หมำยถึง ผู้ที่มีสถำนภำพนิสิต/นักศึกษำเกินกว่ำชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลง

ทะเบียนในรำยวิชำบังคับของชั้นปีที่สูงกว่ำปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรำยวิชำบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 

ขึ้นไป)

2.6 ไม่เป็นผูท้ีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกและยนืยนัสทิธ์ิเข้ำศกึษำในหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ หลกัสตูรทนัตแพทย

ศำสตรบณัฑติ และหลกัสตูรสตัวแพทยศำสตรบณัฑติ ในมหำวิทยำลัย/สถำบนักำรศกึษำของรฐัตำมโควตำ

พื้นที่ หรือโครงกำรพิเศษต่ำงๆ ในปีกำรศึกษำ 2559 (ส�ำหรับหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตเฉพำะ

สถำบันที่เข้ำร่วมกับ กสพท. และหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิตเฉพำะสถำบันที่เข้ำร่วมกับ กสพท. 

ยกเว้นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร) โดย กสพท. จะประกำศรำยชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ

ในสถำบันตำมโควตำพื้นที่ หรือโครงกำรพิเศษต่ำงๆ ปีกำรศึกษำ 2559 และลบชื่อออกจำกระบบกำร 

คัดเลือกของ กสพท. ภำยในวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2559

 ส�ำหรบัผูย้นืยนัสทิธิเ์ข้ำศกึษำในวทิยำลยัแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัรงัสติ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

สยำม และคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ไม่อยู่ในข่ำยกำรบังคับตำมข้อนี้

2.7 ไม่มปัีญหำสขุภำพทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจติใจ ท่ีจะเป็นอปุสรรคต่อกำรศกึษำและกำรประกอบวชิำชพีแพทย์

หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ ตำมแนวทำงคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรแพทยศำสตร

บณัฑิตและทนัตแพทยศำสตรบณัฑติของ กสพท. (ดรูำยละเอยีดในภำคผนวกทีอ่ยูใ่น Website ของแต่ละ

สถำบัน)

2.8 ส�ำหรบัวทิยำลยัแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิเพือ่เป็นนกัเรยีนแพทย์ทหำร

หรือนักศึกษำแพทย์ ตำมที่ทำงวิทยำลัยฯ ก�ำหนด ดูรำยละเอียดทำง Website ได้ที่ www.pcm.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
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3. ขั้นตอนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย

กิจกรรม วัน เดือน ปี

3.1 สมัครสอบคัดเลือกวิชำเฉพำะทำง Internet 1-31 สิงหำคม พ.ศ. 2558

3.2 ช�ำระเงินค่ำสมัครสอบคัดเลือกวิชำเฉพำะ (ไม่รวมกำรสอบ 9 
วิชำสำมัญ) ผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ฯ

1 สิงหำคม-5 กันยำยน พ.ศ. 2558

ผู้สมัคร ไม่ต้อง ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชำเฉพำะ (ข้อ 3.1) แต่ต้องสั่งพิมพ์และเก็บ
เอกสารทีอ่พัโหลดทัง้หมด เพือ่น�ำมำให้คณะ/สถำบนัตรวจสอบภำยหลงักำรประกำศรำยชือ่ผูม้สีทิธิส์มัภำษณ์และตรวจสขุภำพ

3.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถำนภำพกำรสมัครสอบคัดเลือกและสอบ
วิชำเฉพำะ ทำง Website (หำกเอกสำรไม่สมบูรณ์ให้ส่งแก้ไข
ภำยในก�ำหนด)

7 วันหลังจำกวันท่ีช�ำระเงินค่ำสมัคร จนถึงวันที่ 18 
กันยำยน พ.ศ. 2558 และยื่นค�ำร้องอุทธรณ์กรณีไม่
ปรำกฏชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบวันที่ 18-22 กันยำยน 2558

3.4 พิมพ์แบบฟอร์ม กสพท. 11 (บัตรประจ�ำตัวผู้เข้ำสอบ) เพื่อใช้
แสดงก่อนเข้ำห้องสอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาว
ให้มีเฉพำะข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจ�ำตัวสอบเท่ำนั้น 
ห้ามมีข้อความอื่นใดทั้งด้านหน้าด้านหลัง และห้ามเคลือบ

ประมำณวันที่ 1 ตุลำคม-7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558

3.5 สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท. วันเสำร์ที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558

3.6 ประกำศคะแนนวิชำเฉพำะ ประมำณวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2558

3.7 สมัครสอบ 9 วิชำสำมัญ และช�ำระเงินค่ำสมัครสอบ ตำม
ประกำศสถำบนัทดสอบทำงกำรศกึษำแห่งชำติ (องค์กรมหำชน) 
(สทศ.) ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ คณิตศำสตร์ 1 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย 
และสังคมศึกษำ

(ให้ติดตำมประกำศของ สทศ. อย่ำงใกล้ชิด)

3.8 สอบ O-NET (ให้สมคัรสอบและเข้ำสอบตำมประกำศของ สทศ.) (ให้ติดตำมประกำศของ สทศ. อย่ำงใกล้ชิด)

3.9 กสพท. ประกำศรำยชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำใน
สถำบันตำมโควตำพื้นที่ หรือโครงกำรพิเศษต่ำงๆ ปีกำรศึกษำ 
2559 และจะลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจำกระบบกำร 
คัดเลือกของ กสพท. ได้แก่

 u หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ยกเว้นมหำวิทยำลัยรังสิต       
มหำวิทยำลัยสยำม

 u หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต เฉพำะท่ีเข้ำร่วมกับ 
กสพท. หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต เฉพำะสถำบันที่
เข้ำร่วมกบั กสพท. ยกเว้นมหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร

วันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2559

3.10 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ ประมำณวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ.2559
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กิจกรรม วัน เดือน ปี

3.11 ผู้เข้ำสอบยื่นค�ำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์ วันที่ 11-12 มีนำคม พ.ศ. 2559

3.12 สอบสัมภำษณ์/ตรวจสุขภำพ วันที่ 14-18 มีนำคม พ.ศ. 2559

3.13 ประกำศผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 (ให้ติดตำมประกำศของ สทศ. อย่ำงใกล้ชิด)

3.14 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ 
เพิ่มเติมรอบ 2 (ถ้ำมี)

24 มีนำคม พ.ศ. 2559

3.15 ส่งรำยช่ือไปให้ สอท./ทปอ. เพื่อเข้ำกระบวนกำร Clearing 
House

ประมำณวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2559

หมายเหต ุตำรำงกจิกรรมดงักล่ำวอำจปรบัเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม ขอให้ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกติดตำมประกำศ

บน Website อย่ำงสม�่ำเสมอ

4. วิธีการสมัคร

โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน หากผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง 

จะเป็นเพราะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรับตรง กสพท.

l	ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สถาบัน ได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ล�าดับ โดยเรียงตามล�าดับความต้องการ

l	ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงกดยืนยันข้อมูลก่อนการสั่งพิมพ์ใบสมัคร

4.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้ำไปที่ Website ของสถำบันที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ แล้ว Click ผ่ำน “กำร

รับสมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต และหลักสูตร 

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำม

แบบฟอร์ม (กสพท. 01) พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปถ่ำยและเอกสำรประกอบ ดังนี้

4.1.1 รูปถ่ำยดิจิตอลของผู้สมัคร เป็นภำพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขำวหรือสีน�้ำเงิน หน้ำตรงเต็มหน้ำ สวมชุด

สุภำพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสำยตำและแว่นตำด�ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับ

แต่งทำงดจิติอล เป็นไฟล์นำมสกุล .jpg โดยมีขนำดควำมกว้ำง 180-500 พกิเซล ควำมสูง 200-600 

พิกเซล ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB ดังภำพตัวอย่ำงที่ www9.si.mahidol.ac.th 

4.1.2 ถ่ำยส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนด้ำนหน้ำท่ีมีรูปของผู้สมัคร บนกระดำษขนำด A4 ผู้สมัครลง

ลำยมือชื่อและนำมสกุลรับรองเอกสำรถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ 

A4 ขนำดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.1.3 ถ่ำยส�ำเนำเอกสำรคุณวุฒิกำรศึกษำ ตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรสมัครสอบคัดเลือกฯ ข้อ 5.3 บน

กระดำษขนำด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.1.3.1 ผูท้ีก่�ำลงัศกึษำมธัยมศกึษำปีที ่6 ใช้หนงัสอืรบัรองท่ีมตีราโรงเรยีนประทับ ส�ำหรบัผูส้มคัร

ในหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ต้องส่งใบ

ระเบยีนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ระดบัมัธยมศกึษำตอน

ปลำย
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แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ กสพท มั่นใจเต็ม 100

4.1.3.2 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 แล้ว ใช้ใบประกำศนียบัตรหรือใบระเบียนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ 

ส�ำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศำสตร

บณัฑติ ต้องส่งใบระเบยีนแสดงผลกำรเรยีนหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ระดบั

มัธยมศึกษำตอนปลำย

4.1.3.3 นิสิตนักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำในระดับอุดมศึกษำสูงกว่ำชั้นปีที่ 1 ใช้ใบลำออกจำกกำรเป็น

นิสิตนักศึกษำ (ตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรสมัครสอบคัดเลือกฯ ข้อ 2.4 และ 2.5)

4.1.4 ในกรณีที่ผู้สมัครมีชื่อ และ/หรือนำมสกุลตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชนไม่ตรงกับส�ำเนำคุณวุฒิกำร

ศึกษำ ให้ถ่ำยส�ำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนำมสกุลบนกระดำษ A4 แล้วสแกน

เป็นไฟล์นำมสกุล .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.2 ผู้สมัครสอบต้องสั่งพิมพ์เอกสำรจำกหน้ำจอ ดังต่อไปนี้

4.2.1 เอกสำรแบบฟอร์ม กสพท. 01

4.2.2 เอกสำรแบบฟอร์ม กสพท. 02 ซึง่จะมเีลขทีอ้่ำงอิง เพือ่น�ำไปช�ำระเงินทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั 

(มหาชน) ได้ทุกสาขา จ�านวน 750 บาท และอตัรำค่ำธรรมเนยีม 10 บำท ภายในวนัที ่5 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 ตามเวลาท�าการธนาคาร

4.3 กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นำมสกุล เลขประจ�ำตัวประชำชน ฯลฯ ให้ผู้สมัครแสดงควำม

จ�ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมแบบฟอร์ม กสพท. 03 ลงลำยมือชื่อและนำมสกุลด้วยตนเอง พร้อมแนบ

ส�ำเนำเอกสำรบตัรประจ�ำตวัประชำชนหรอืบตัรประจ�ำตวันกัเรยีน และหลกัฐำนกำรช�ำระเงนิลงนำมรบัรอง

ส�ำเนำเอกสำรถูกต้องส่งไปยัง

รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำก่อนปริญญำ งำนแพทยศำสตรศึกษำ

ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล กรุงเทพฯ 10700

วงเล็บมุมของด้ำนล่ำง “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ข้อ 4.3)”

4.4 กรณีต้องการเปลี่ยนล�าดับที่ได้เคยสมัครไว้แล้ว ผู้สมัครจะต้องสมัครและช�ำระเงินค่ำสมัครใหม่ทุกครั้งท่ี

ขอเปลี่ยนล�ำดับ โดยมีเงื่อนไข/ขั้นตอน ดังนี้

4.4.1 กำรขอเปลี่ยนล�ำดับใหม่ให้กระท�ำภำยใน เวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

4.4.2 ผู้สมัครต้องช�ำระเงินค่ำสมัครครั้งก่อน และปรำกฏหลักฐำนกำรช�ำระเงินในฐำนข้อมูลผู้สมัครก่อน

กำรขอเปลี่ยนล�ำดับ

4.4.3 กำรขอเปล่ียนล�ำดับจะกระท�ำได้เมือ่ช�ำระเงนิค่ำสมัครสอบครัง้ทีแ่ล้ว อย่ำงน้อย 2 วันท�ำกำรธนำคำร

4.4.4 ผู้สมัครต้องช�ำระเงินค่ำสมัครใหม่จ�ำนวน 750 บำท ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 

(มหำชน) ทุกสำขำ อัตรำค่ำธรรมเนียม 10 บำท โดยธนำคำรฯ จะเรียกเก็บจำกผู้สมัคร

4.4.5 ผูส้มคัรไม่ต้องส่งเอกสำรกำรเปลีย่นล�ำดบัสอบใหม่ แต่ต้องเกบ็หลกัฐำนกำรสมัครเปล่ียนล�ำดบัสอบ

ใหม่ พร้อมส�ำเนำใบช�ำระเงิน และน�ำมำเพื่อให้คณะ/สถำบันตรวจสอบหลังกำรประกำศรำยชื่อผู้มี

สิทธิ์สัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ

 กสพท. จะยึดข้อมูลกำรสมัครครั้งล่ำสุดที่ได้มีกำรช�ำระเงินภำยในวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2558 เรียบร้อย

แล้วเป็นข้อมูลในกำรประมวลผล หลังจำกนั้นจะไม่อนุญำตให้เปลี่ยนล�ำดับใดๆ ทั้งสิ้น (สำมำรถตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรเปลี่ยนล�ำดับได้ในวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2558)
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ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สำมำรถใช้บริกำรคอมพิวเตอร์จำกที่ต่ำงๆ ได้ กสพท. ได้จัดตั้งจุดบริกำรไว้ในที่ต่ำงๆ ดังนี้
l	คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตึกอนันทมหิดล ชั้น 4 

l	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล งำนบริกำรกำรศึกษำ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

l	คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต งำนบริกำรกำรศึกษำ อำคำรคุณำกร ชั้น 3

l	คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ งำนบริกำรกำรศึกษำ อำคำรรำชนครินทร์ ชั้น 1 

l	คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร งำนแพทยศำสตรศึกษำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ 
2 ชั้น 6

l	คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยวิชำกำร อำคำรเรียนรวม ชั้น 6

l	คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ หน่วยกจิกำรนกัศึกษำ อำคำรแพทยศำสตรศึกษำ “รำชนครนิทร์” 
ชั้น 7 

โดยผู้สมัครสำมำรถเดินทำงไปสมัครผ่ำน Internet ณ จุดบริกำรข้ำงต้น ในวันเวลำรำชกำรและตำมวิธีกำรที่ระบุไว้

ในข้อ 4

4.5 กำรรบัสมคัรสอบตำมขัน้ตอนข้ำงต้น ถอืว่ำผูส้มคัรเป็นผูล้งลำยมอืชือ่และรบัรองควำมถกูต้องข้อมลูดงักล่ำว

ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอัน

เป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137

4.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับ

สมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด

จำกผู้สมัครหรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบน�ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมใบประกำศ

รับสมัครของ กสพท. จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดสิทธิ์ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำแต่ต้น

5. เอกสารประกอบใบสมคัรสอบ หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 ผูส้มคัรสอบไม่ต้องส่งใบสมคัรและเอกสำรประกอบกำรสมคัร แต่จะต้องเตรยีมเอกสารประกอบการสมคัร

ทั้งที่อัพโหลดและที่สั่งพิมพ์จากหน้าจอ เพื่อน�ำมำให้คณะ/สถำบันตรวจสอบหลังกำรประกำศรำยชื่อผู้มี

สิทธิ์สัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ ดังนี้

5.1 เอกสำรใบสมัคร (กสพท. 01) ที่พิมพ์ (Print) จำกหน้ำจอ (หน้ำตรวจสอบข้อมูล) และลงลายมือชื่อและ

นามสกุลผู้สมัครครบถ้วน

5.2 บัตรประจ�ำตัวประชำชน พร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองส�าเนา

ถูกต้อง จ�ำนวน 1 ฉบับ

5.3 เอกสำรต้นฉบับคุณวุฒิกำรศึกษำ และส�ำเนำเอกสำรที่อัพโหลดตำมข้อ 4.1.3

5.4 หลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันที่ศึกษำอยู่ก่อนวันสมัคร (ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2558) ส�ำหรับผู้ที่

มีคุณสมบัติตำมข้อ 2.4 และ 2.5 ควบคู่กับส�ำเนำเอกสำรตำมข้อ 4.1.3.2 หรือข้อ 4.1.3.3

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วว่าด�าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน
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6. การช�าระค่าสมัครผ่านธนาคาร

6.1 ค่ำสมัครสอบวิชำเฉพำะ 750 บำท

6.2 วิธีกำรช�ำระเงิน

 น�ำเอกสำรกำรช�ำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท. 02) ไปช�ำระเงินที่เคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 

(มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียม 10 บำท ธนำคำรฯ จะเรียกเก็บจำกผู้สมัคร โดย

ธนำคำรฯ จะเก็บเอกสำรท่อนล่ำง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน

6.3 หลงัจำกสมคัรผ่ำน Website แล้ว ผูส้มคัรสอบทีอ่พัโหลดใบสมคัรและเอกสำรประกอบกำรสมคัรครบ และ

ช�ำระเงนิทีธ่นำคำรแล้ว สำมำรถตรวจสอบสถำนภำพกำรสมคัรสอบ โดยคลกิที ่Link ตรวจสอบสถำนภำพ

กำรสมัครสอบ หลังจำกวันที่ช�ำระเงินค่ำสมัครแล้ว 7 วัน จนถึงวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2558 ที่เว็บไซต์ 

www9.si.mahidol.ac.th

6.4 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. สนามสอบวิชาเฉพาะ

7.1 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  7.4  จังหวัดสงขลำ

7.2 จังหวัดเชียงใหม่   7.5  จังหวัดพิษณุโลก

7.3 จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจำกสถำนที่สอบอำจจะเป็นคนละสถำนที่กับผู้ที่สมัครแสดงควำมจ�ำนงไว้ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบ 

สถำนที่สอบล่วงหน้ำก่อนกำรสอบ 1 สัปดำห์ได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th 

8. รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559

น�้าหนักคะแนนที่
ใช้ในการคัดเลือก

กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ

เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา

น�้าหนัก
คะแนน

O-NET 0% วิทยำศำสตร์ -  u หำกมีกำรสอบมำกกว่ำ 5 กลุ่มสำระวิชำ จะคิดเพียง 
5 กลุ่มสำระวิชำเท่ำนั้น

 u ส�ำหรับผู้ที่สมัครที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 จะต้องสอบ O-NET 
ปีกำรศึกษำ 2558 และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 

คณิตศำสตร์ -

ภำษำอังกฤษ -

ภำษำไทย -

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

-

วิชำสำมัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ.

วิทยำศำสตร์
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ)

40% ต้องได้เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม 
ในแต่ละกลุ่มสำระวิชำ

คณิตศำสตร์ 1 20%

ภำษำอังกฤษ 20%

ภำษำไทย 10%

สังคมศึกษำ 10%



PART 1 สาระดีๆ จากพี่หมอ 15

น�้าหนักคะแนนที่
ใช้ในการคัดเลือก

กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ

เงื่อนไข
กลุ่มสาระวิชา

น�้าหนัก
คะแนน

วิชำเฉพำะ 30% 1. กำรทดสอบศักยภำพในกำรเรียนรู้ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจับใจควำม คิดวิเครำะห์สังเครำะห์ 
เชื่อมโยงควำมเป็นเหตุเป็นผล และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

2. กำรประเมินแนวคิดทำงจริยธรรม
(ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เท่านั้น)

* ส�ำหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สำมำรถเข้ำสอบและน�ำผลคะแนน O-NET ปีกำรศกึษำ 2558 มำแสดงได้ เช่น ผู้ส�ำเรจ็กำรศึกษำ

จำกต่ำงประเทศ คณะอนกุรรมกำรจดักำรสอบคดัเลอืกฯ ระบบรบัตรงของ กสพท. สงวนสทิธ์ิในกำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์ทีจ่ะ

น�ำผลกำรเรียนมำพิจำรณำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่ำนกำรสอบ O-NET 

9. กระบวนการคดัเลอืกผูม้สีทิธิเ์ข้าศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ และ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

9.1 ผู้มีคุณสมบัติตำมที่ กสพท. ก�ำหนด สมัครสอบ ช�าระเงิน เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท. และสมัครสอบ 

ช�าระเงิน และเข้าสอบวิชาสามัญกับ สทศ. ตำมหลักเกณฑ์และเวลำที่ก�ำหนด

9.2 ผู้สมัครที่จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 ต้องเข้ำสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 

ตำมข้อก�ำหนดของ สทศ. และต้องใช้คะแนนรวม 5 กลุ่มสำระวิชำ (ตำมตำรำงในข้อ 8) ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 60

9.3 กสพท. จะน�ำคะแนนสอบวิชำเฉพำะรวมกับคะแนนสอบวิชำสำมัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. ตำมหลักเกณฑ์ที่

ก�ำหนดในประกำศฉบับนี้ เพื่อตัดสินและประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพในคณะ/

สถำบันที่ได้รับคัดเลือก

9.4 คณะ/สถำบันจะประกำศรำยช่ือผู้ที่สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำใน

หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรสัตวแพทยศำสตร

บัณฑิตตำมคณะ/สถำบันที่ได้รับคัดเลือก

9.5 เมื่อประกำศคะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 แล้ว ผู้ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่ได้รับ

สิทธิ์เข้าศึกษา แม้จะสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ และ/หรือได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาแล้ว

9.6 กสพท. ส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำไปเข้ำร่วมกระบวนกำร Clearing House 

9.7 เมื่อได้รับรำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จำกระบบ Clearing House แล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central  

Admissions ต่อไป

9.8 ผู้สมัครที่มีลักษณะตำมข้อ 9.8.1-9.8.5 ถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรรับคัดเลือก ถึงแม้ว่ำจะได้รับกำรส่งชื่อเข้ำ

ศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำใดแล้วก็ตำม จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนิสิต/นักศึกษำของสถำบันนั้นๆ หำก

ปรำกฏภำยหลังว่ำเป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้

9.8.1 ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอนที่ก�ำหนด

9.8.2 เอกสำรไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับที่อัพโหลด
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9.8.3 ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตำมประกำศฯ

9.8.4 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล

9.8.5 กรณไีม่สมควรอ่ืนๆ นอกเหนอืจำกข้อ 9.8.1-9.8.4 ซึง่คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร กสพท. จะพจิำรณำ

เป็นรำยๆ ไป

10. หลักเกณฑ์ทั่วไป

10.1 ผูส้มคัรทีย่นืยนักำรใช้สทิธิเ์ข้ำศกึษำหลกัสูตรแพทยศำสตรบณัฑติ หรอืหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบณัฑติ 

หรอืหลกัสูตรสตัวแพทยศำสตรบณัฑิต โควตำพืน้ที/่โครงกำรพเิศษต่ำงๆ ของมหำวทิยำลยั/สถำบนัของรัฐ  

จะไม่ได้รับสิทธิ์ในกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ ระบบรับตรงของ กสพท. หมำยควำมรวมถึง

10.1.1 ผู้ท่ียืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของ

รัฐ ไม่ว่ำจะได้ร่วมกำรคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. หรือไม่ ยกเว้นวิทยำลัยแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรังสิต และคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม

10.1.2 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต ในคณะทันตแพทยศำสตร์เฉพำะ

สถำบันที่เข้ำร่วมกำรคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท.

10.1.3 ผูท้ีย่นืยนัสทิธิเ์ข้ำศกึษำหลกัสตูรสตัวแพทยศำสตรบณัฑติ ในคณะสตัวแพทยศำสตร์เฉพำะสถำบนั

ที่เข้ำร่วมกำรคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. ยกเว้นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร

ท้ังนี ้กสพท. จะประกำศรำยชือ่ผูส้มคัรสอบฯ ทีม่สีทิธ์ิเข้ำศกึษำในหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ หลกัสตูรทนัตแพทย

ศำสตรบณัฑติ และหลกัสตูรสตัวแพทยศำสตรบณัฑติ ในมหำวิทยำลยั/สถำบนัของรฐัตำมโควตำพ้ืนที/่โครงกำรพเิศษต่ำงๆ 

ในปีกำรศกึษำ 2559 (หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติทุกสถำบนั หลกัสตูรทนัตแพทยศำสตรบณัฑติเฉพำะสถำบนัทีเ่ข้ำร่วมกบั 

กสพท. และหลกัสูตรสตัวแพทยศำสตรบณัฑติเฉพำะสถำบนัท่ีเข้ำร่วมกบั กสพท.) ผ่ำนทำง Website ในวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 

2559 ก่อนลบรำยชื่อในบัญชีผู้สมัครฯ กสพท. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในวิทยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต คณะ

แพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม และคณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร ไม่อยูใ่นข่ำยกำรบงัคบัข้อนี)้

10.2 กสพท. จะส่งรำยชื่อผู้สมัครไปสอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพเพียง 1 แห่งตำมล�ำดับคะแนนและล�ำดับ

คณะ/สถำบันที่เลือกไว้

10.3 หำกมีผู้ร้องเรียนเรื่องกำรตรวจข้อสอบ กสพท. ขอสงวนสิทธิ์จะให้ตรวจสอบเฉพำะกระดำษค�ำตอบของ

ผู้ร้องเรียนคนนั้นเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้ดูข้อสอบและเฉลย รวมท้ังไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพหรือถ่ำยส�ำเนำ

กระดำษค�ำตอบและ/หรือข้อสอบ

10.4 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำไม่ให้สิทธ์ิผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ หำกพบว่ำ

เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจำกกำรกระท�ำผิด หรือร่วมกระท�ำทุจริตในกำรสอบเพื่อเข้ำศึกษำในสถำบันอุดม

ศึกษำใดๆ ในช่วงเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

10.5 ในกรณีที่มีกำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพแล้ว ผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตำมวัน

เวลำที่ก�ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำระบบรับตรงของ กสพท. และไม่ได้รับสิทธิ์เข้ำรับ

กำรคัดเลือกในรอบต่อๆ ไปด้วย

10.6 หลังจำกประกำศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพรอบท่ี 1 แล้ว กสพท. ขอสงวนสิทธ์ิให้คณะ/

วทิยำลยัสำมำรถโอนโควตำทีม่ผีูส้ละสทิธิไ์ปรบัผูเ้ข้ำสอบจำกโควตำอืน่ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น โอน

ไปรับผู้เข้ำสอบผ่ำน Central Admissions หรือโควตำรับตรงโดยผ่ำนมหำวิทยำลัย/วิทยำลัยนั้น
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10.7 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรประกำศรับรอบที่ 2 (ถ้ำมี) ทั้งนี้ กสพท. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร

สมัภำษณ์และตรวจสขุภำพเพิม่เตมิ โดยให้สิทธิเ์ฉพำะผู้ท่ียงัไม่ได้รบักำรคดัเลือกเข้ำศกึษำในสถำบนัใดๆ 

ไม่พิจำรณำเลื่อนล�ำดับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันที่เลือกไว้เป็นอันดับ 2 หรือ 3 หรือ 4

10.8 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละสถำบันประกำศรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจสุขภำพ ตำมเกณฑ์ของ

แต่ละสถำบันได้ หำกต้องมีกำรคัดเลือกในรอบที่ 3 หรือมำกกว่ำ

10.9 กสพท. จะส่งรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศำสตร

บัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ของสถำบันที่เข้ำร่วมกำรสอบคัดเลือกนี้ไปยัง สอท. เพื่อ

เข้ำร่วมกระบวนกำร Clearing House 

10.10 เมื่อได้รับรำยช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์จำกระบบ Clearing House แล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central 

Admissions ต่อไป

10.11 หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำผูส้มคัรขำดคุณสมบตั ิหรอืกระท�ำผดิเง่ือนไขหรอืหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนด หรอืให้ข้อมลู

อนัเป็นเทจ็ หรอืจงใจปกปิดข้อมลู ผูน้ัน้จะถกูเพกิถอนสทิธิใ์นกำรเข้ำรบักำรคดัเลอืกครัง้นีโ้ดยทนัท ีแม้ว่ำ

จะได้รบักำรส่งชือ่เข้ำศกึษำในสถำบนัอุดมศึกษำใดแล้วกต็ำม จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนสิติ/นักศกึษำของ

สถำบันนั้นๆ

10.12 ในกรณอีืน่ๆ ทีม่ไิด้ระบุไว้ในประกำศฉบบันี ้ให้ถอืตำมระเบยีบกำรสอบคดัเลอืกของ สอท./ทปอ. โดยทำง 

กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในอนุกรรมกำรจัดกำรสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำตัดสิน รวมถึงในกรณี

ที่มีปัญหำหรือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทย

ศำสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ทั้งนี้ผลกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร กสพท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการเลือกล�าดับ

ผู้ที่มีควำมประสงค์จะทรำบคะแนนสูงสุด-ต�่ำสุดของผู้ที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558 ในรอบที่ 1 ของ

แต่ละสถำบัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกล�ำดับคณะฯ ขอให้ดูได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th

คะแนนสูงสุดต�่าสุดและค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558

คณะ/สถาบัน สูงสุด ต�่าสุด ค่าเฉลี่ย

01 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 73.4340 63.5123 64.9630

02 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 84.0645 70.6258 75.3493

03 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 69.1889 65.3311 66.9270

04 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 73.5113 64.6533 66.1785

05 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 65.5951 62.1906 62.9052

06 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 79.3039 68.0145 69.6878

07 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 84.6511 69.2878 74.1826

08 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต (โรงพยำบำลรำชวิถี) 63.3040 59.3157 60.9985
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แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ กสพท มั่นใจเต็ม 100

คณะ/สถาบัน สูงสุด ต�่าสุด ค่าเฉลี่ย

09 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต (โรงพยำบำลเลิดสิน) 61.3640 58.9281 59.8582

10 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67.9473 63.4257 65.0292

11 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 67.7791 62.6390 64.1316

12 คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 69.5461 65.2906 66.6380

13 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (ชำย) 74.7017 62.4890 64.2949

14 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (หญิง) 67.7501 63.2752 64.9494

15 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 62.9639 57.8422 59.0644

16 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 80.2417 66.3651 69.8790

17 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 72.3333 63.5829 65.2513

18 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 64.4561 60.8467 61.8945

19 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 62.4817 59.8978 60.8559

20 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 64.7368 62.4296 63.1025

21 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 65.1379 61.9606 62.6695

22 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 65.3762 61.6451 62.6139






